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ΡΚΟΙ,ΕαΟΜΕΝΑ.

»

ΙιΛγϊ, ςιαοβ 8£ΐβρβ οίίανί, βιιηΐ ηί:

Α%Άί\ήβίβ ηίδίοηαηιιη ΙΛγϊ φΐϊηψίθ, βά. Β. Ο. Νίβ-

ΙηιηΓΪαδ. Βοηηαβ 1828.

Αιτϊβ,ηϊ Ρβηρί. = Μρρειανοϋ περίπλους Εύξεινου Πόν

του ίη: ΑττΪΕΐηϊ βοήρί» ΗπηοΓίΐ, βά. Η. ΗθΓοηβι·. Ιάρβ. 1885.

Αηοϊ. ΜλγοθΙΙ. Οοπι. = Αυοί&Γΐιπη Ματοβίΐϊηϊ Οοηπίίδ

ίη: Οητοηίοα Μίηοι-α Ββ,βο. IV. V. VI. VII., βά. ΤΗ. Μοπππκβη.

νοί. Π. ΒβΓοΙ. 1894.

ΑιιΙθγ, άβ β<Ιβ Ρι-οβορϋ Οβ,βδβχθβηδίδ. Βοηηαβ 1876.

ΒαΓ-ΗβΙ)Γ. = βΓβ^ΟΓίϊ Αοιι1ρηαΓ»^ϋ βίνβ Β&γ-Ηθογ&θι

Οητοηίοοη δνηαοηιη, βάά. Βηιηβ βί ΚϊΓδβη. Ιάρβ. 1789.

Β. Ζ. = Β7ζαηΐϊηΪ8θηθ Ζβϊΐδοηηίΐ.

Οβάτβη. = ββΟΓ^ίιΐδ Οβάτβηυδ βΟ> Ιππη. ΒβΙιΙίβΐΌ δηρρί.

βί βηιβηάβίηβ. Βοηη&β 1838—1839.

Οητοη. Εάβδδ. = Ιιΐιά-νν. Η&ΙΙϊβτ, ϋηίθτδηοηυη^βη ϋοβτ

άϊβ βάβδΒβηίβοηβ Οητοηίΐί. Ι;θϊρζ. 1892 (= Τβχίβ ηηά

ϋηίβτδηοηαη^βη IX 1).

Οητοη. πιπί. = Οητοηίο» Μίηοτ» δαβο. IV. V. VI. VII.,

βά. Τη. Μοππηδβη. 3 νοίΐ., Ββτοϋηί 1892—1898.

Οητοη. Ρβ,δοη. = Οητοηίοοη Ρ&δοηαΐβ, τβο. Ιι. ϋίηάοτίϊιΐδ.

2 νοίΐ., Βοηη&β 1832.

Οτ&πιθτ, Αη. Ρ»τ. = I. Α. Οτίΐιηβτ, Αη. Ρ&τίβ. Οχοηϋ

1839.

Ενια^τ. = Τηβ βοοίβδ. ηίδΐοτν οί' Ενβ,^ηηδ, βά. Βίάβζ

αηά ΡΒ,πηθηίίβΓ. Ιιοηάοη 1898.

Ρατίδίιΐδ Β7Ζ. = ϋββ Ραηδΐηδ νοη Βγζβ,ηζ Οβδοηίοηίβ

Απηβηϊβηβ, ϋοβτβ. νοη Μ. Ιιαηβτ. Κδίη 1879.

Ήγΐ = 3. Ηβ,υτν, Ρτοοορϊαηίΐ, Ργο^γ. Αυ£δ1ηπ·£ 1891.



VI ΡΒΟΙ,ΕαΟΜΕΝΑ.

Ην 2 = «Γ. Ή.α,Μτγ, ΡΓθθορϊαη&, II. Τβίΐ, Ριό§γ. Μϋηοηβη

1893.

Ην 3 = <Γ ΗβΛίι-ν, ϋοβΓ ΡΐΌΐιορη&ηάβοηηίίθη, 8ίίζυη§δΙ>βΓ.

Λθγ 1)»7ΘΓ. Α^. 1895, ρ. 129—176.

<Ιθ£ΐηηβ8 Αηϋοοη. = .ΙοΒ,ηηϊδ Αηίίοοηβηί β·8,^ιηβηΐ& ϊη

0. ΜιιβΠβΓ ΡΗΟ IV 535—622.

.Ιο&ηηβδ Ιιναίιΐδ βχ Γβοο^η. Ιπιιη. Βθ^θγϊ. Βοηη&θ 1837.

Ιατα. Κοηι. βΐ .ΤοΓά. ββί. = .ΙοΛ&ηϊδ ΚοιηΒ,ηθ, βί ββίίο&,

γθο. Τη. Μοιηιηδβη. ΒθγοΙϊιιϊ 1882.

ιΓοδ. Βίγΐ. = 01ΐΓθηίς[ΐΐθ άβ «Ιοϊιιθ 1β βΐνϋίβ. Τβχίβ βΐ

ίΓΒ,άυοΐίοη ρω· Μ. Γη,ΙΛθ Ρ. Μ&Γϋη, Ι/βίρζ. 1876 (= Αοη&ηοΐΐ.

ΐ. ά. Κιιηάβ άθ8 ΜοΓ^βηΙαηάβδ , ηβΓ&ιΐ8£6§. ν. ά. άθυΐδοηβη

πιΟΓ^βηΙ. Οθβ. VI 1).

ίιιη^ «Ιιιΐϊηδ, Θβο^τβ,ρΙιίδοΙι-ΗίβίοΓίδοΙίθδ Βθί ΡΓΟΟορίαδ

νοη Ο&δβ,ΓθΕ, \νίθηβΓ δίιιάίβη V (1883) 85—115.

Ιλ1>. Ροηί. = Οθβΐοπιηι Ροηΐΐβουπι Εοιη&ηοηιπι νοί. I.

ΙιίΙΐΓΪ Ροηϋβο&Ηδ ρ&Γδ ρτϊοΓ, θά. Τΐι. Μοπιπίδθη. ΒβΓθΙππ.1898.

Μαΐ. = «Γομπιϊβ Μ&Ι&ΐΒ,β ΟηΓοηο^τβ,ρηίίΐ βχ γθο. Ώ. ϋίη-

άοΓίϋ. Βοηηβ,β 1831.

ΜηγοθΙΙ. Οοπι. = Μ&ΓΟθΙΙίηί Οοιηίϋδ ΟηΓοηϊοοη ϊη : Οϊιγο-

ηίοα ΜϊηοΓΕ, θά. ΤΗ. Μοηαπίδβη. νοί. II.

Μϊοΐι. 8νΓ. = V. Ιιαη^ΐοίδ, ΟΙιγοπϊ^ιιθ άβ Μϊοΐιβΐ Ιθ

Οπιπά. νβηϊδβ 1868.

Νίοβρηοη (Μΐίδϋ βοοΙθδίβ,δίίοΕβ ϋδΐ. Ιϊοτί XVIII. Τομ.

ροδίθΓΪΟΓ. Ιιΐιΐβί. Ραήδ. 1630.

Νοβίά.-Ταβ. == Ταο&η, ββδοηίοηΐβ άβΓ ΡβΓββΓ υ. ΑΓβ,ββΓ ζιιγ

Ζβϊί άθΓ 8&δ£ΐηίάθη, ϊΛβΓδ. νοη Τη. Νοβίάθ^β. Ιιβίάβη 1879.

Νον. = ΝονβΠβ,β, Γβοο^η. Β. 8οηοβΠ. ΒθγοΙ. 1895.

Ραηΐυδ Βίαοοηυδ, Ηίδΐοπ.8, Ιι&η^οβΒτά. (Μοηιιηι. ββπη.

ηίδίοΓ., δοπ,ρί. γθγ. Βαη^οΐ).), ΒθγοΙ. 1879.

Ρτΐδο. ίτ. = Ριΐδοϊ Ρ&ηίίΒ,β Γτ&ρηθηΐ» ϊη : ΜιιβΠβΓ ΡΗΟ

IV 71—110. οϊ. ΕχοβΓρία άβ 1β£9,ίϊοηϊ1)ΐΐδ, βά. 0. άβ Βοογ,

ΒβΓοΙ. 1903, ρ. 121—155, 575—591.

δοηπιϊάΐ = ϋΓ. Ιί. 8οηηιίάΐ, ββδοηίοΜβ άβΓ λναηάαίβη.

Ι,θίρζ. 1901.

Τηβορη. = Τηβορηαηίδ Οητοηο^ταρηΐ», τβο. 0. άβ Βοογ.

2 νοίΐ., Ιάρβ. 1883— 1885.



ΡΚΟΜΟΟΜΕΝΑ. VII

I

Τΐίθορηγί. = Τηβορηγί&οίί 8ϊηιοα ηϊδΐοη&θ, βά. 0. άβ

Βοογ. Ιιΐρδ. 1887.

νίοΐ. Τοηη. = νίοίοηδ Τοηιίθηηθηδϊδ ΟηΐΌηίοα ϊη:

ΟηΓοηϊοει ΜΐηοΓβ,, νοί. Π 178—206.

νίοί. νϋ. = νίοΐοΓ νϊίθηδΪΒ, Ηϊδί. ρβΓδβο. Αίτιο. ρΓον.

θχ Γβο. Μ. Ρβΐδθηθΐιί§. νϊη(1ο1). 1881.

νϊί. = &. νίίθΐϋ, Κίνίβΐα (ϋ βίοΐο^ία 1895, ρ. 404—408.

Ζ&αϊί. = άίθ δο^θηαηηίθ ΚίταηθίψθδοηϊοΜβ άβ$ Ζαοηίΐηαδ

Κηβίοι-, ϊη άβιιίδοΙιβΓ ϋΐ)βΓ8βίζυη§ ηβΓ&ιΐ8§β£βοβιι ν. ΑηΓβηδ

υ. Κγϊϊ^θγ. Ιιθίρζ. 1899.

Ζοηβ,Γ. = «Το&ηηϊδ Ζοπ&γ&θ βρϊΐοπίθ ηΐδίοη&ηιηι, βά. Ι<.

ϋίηάοΓβιΐδ. Υοΐ. III. ΐήρβ. 1870.

ϋβ ί'οηίίΐηΐδ ΡΐΏΟορυ.

Ιλϊηί, άβ φπΐιυδ ίιίο δοηρίιιηΐδ δυπι, οιιιη ϊη οοάϊοίΐηΐδ

3,1ϋδ αϋίθΓ ΐηδθπΙ)8.ηίιΐΓ , ίά φΐοά β,άηοί&ίιιηι ϊηνβηίδ ϊη

αρρβ,ΓΒ,ΐυ οηίίοο, ϊη βάϊϋοηβ ηιβα ΐηβοηρΐί δΐιηΐ: νπερ των

πολέμων λόγοι, φΐοηϊωη βίο α ΡΐΌΟορίο ίρβο ίη Ιίβήδ άβ

αβάϊποϋδ οοηδΐαηίβΓ οίίαηίυΐ'; οί". 11,6 εν τοις νηερ των

πολέμων δεδήλωται λόγοις. I 1, 20 εν τοις νπερ των πολέ

μων δεδιήγηται λόγοις. II 1, 4. III 2, 8. V 8, 2. VI 1, 8.

VI δ, 6. VI 6, 9. (}ιιθδ ΙΐβΓΟδ οοηδοπββηδ ηπίΐπΐδ ίοηϋβιΐδ

υδΐΐδ δϊΐ Γβπιπι βοήρίοΓ Οαθδαπβηδίδ, άίίηοϊΐβ θδΐ φΐαβΓβΓθ.

Ρβιτηιιΐία θΐιπι φΐίάβιη Ιβ^ίδδβ Α^Β,ίηί&δ IV 26 ρ. 264

άϊοΐί; δβά ραιιοοβ δϋήρίοΓβδ β,ηίϊηιιοδ ίρδθ Ιαιιάαί: Ηθιό-

άοίιιηι, ΑΓΓΪαηυπι, 8ίι·αοοηβπι , Αήδίοίβΐθπι , Ηοπιβπιηι,

Αβδοηγίιιηι, φίαπίφίαιη βαδ ι·6δ, φΐαδ ηα,ττΆί ίη ρΓοοθπιϋδ

ΙΛγϊ ρΓΪιαΐ βί ΙϊΒγϊ ίβϊΊϋ άβ Ιΐθΐΐϊδ ίαηι οοηιροδίιβΓΒ,ηΐ Γβπιπι

δοηρίοΓθδ Ιοοαρίβίϊδδϊπιί νβίαί Ρηβοιίδ Ραηϊίβδ, θχ φΐο ηκιΐίδ

ϊτΆξίαβτΛΆ ΐη ροδΐβιίοηιπι ηΐδίοποοπιπι ορβΓβ. πυχίδδβ νβήδί-

ιηίΐΐΐητιιπι βδί; οοπφΙιίΓει ηιιίάβπι ίη ΡΐΌΟορϋ ηίδίοηϊδ βχ-

δίβτβ άβπιοηδίΓθτϊ ροδββ ρτιΐο; οοηίβΓ&β ηοδ Ιοοοβ:

Ργοο. I 336, 11 | Ρήβοί 6. 29

καίτοι Γιξεριχος έχρηζε | Τον δε τάς Ιταλίας και

και πολλά ίλιπάρει Όλνβρίω Σικελίαν δηονν δ Γιξέριχος

παραδοΰηναι την βαΰι- \ ονκ άπεατη, άλλα μάλλον



νπι ΡΚΟΕΕβΟΜΕΝΑ.

λείαν Πλακίδια τή Βαλεν-

τινιανον παιδϊ ζννοιχονντι

χαι δια το χηδος εννοιχως

αντω ε'χοντι, επειδή τε τού

τον ήτύχηβεν, ε'τι μάλλον

ώργίξετο χαι πάβαν την βα-

Οιλέως γην εληΐξετο.

Ργοο. I 334, 18

τότε ίέ Γιξέριχος. . . .

επειδή Βαλεντινιανός ετελεύ-

τηΰεν, ανά πάν ετος ηρι

άρχομένω ες τε Σιχελίαν

χαι'Ιταλίαν εΰβολάς εποι-

εΐτο και των πόλεων τάς

μεν άνδραποδίΰας, τάς δε

χα&ελων ες έδαφος, ληϊΰά-

μενός τε άπαντα. . . .

αΰτάς εξεπόρΰει, μετά τον

Μαϊοριανον βονλη&είς βα-

ΰιλεύειν των εν τη εΰπέρα

'Ρωμαίων Όλνβριον διά την

εξ επιγαμίας βνγγενειαν

(οί. Ιοαηη. Αηΐϊοοίι. ΐτ. 204).

Ργϊβοϊ &. 30

τον Γιξερίχον μη άλλως

τον πόλεμον χατα&ήβειν άπει-

λονντος, εί μη γε αντωζη^τον

Βαλεντινιανον . . . περιοναία

δο&η. . . . Αιο δι {δι ν^Ι.,

5ή οο<1<1.) ε'τον'ς εχάβτον

ταντην τον πολεμον πρόφα-

βιν ποιούμενος εν&νς ηρος

άρχομενον βνν βτόλω τήν

εκΰτρατείαν εποιεΐτο ίπί

τε Σιχελίαν και τάς Ιτα

λίας. . . . χαταλαμβάνων δε

χωρία, εν οϊς μη ετυχεν ονΰα

αντίπαλος δύναμις, εδήον

τε χαϊ ήνδραποδίξετο.

ΡΓΟΟορίυβ, φΐϊ ίοηίθπι νβΛοίβηυδ θΧΒοήββΓβ ηοΙβΒαΐ,

Ργϊβοϊ νβΛα ππιΐανίΐ; αΐίο Ιοοο ϊί& οαια ΤΙιβορΙΐΒ,ηθ

ΝίοβρΗοΓΟ Οαΐΐίβΐο οοηδβηίϊΐ, ιιί οοπιπιιιηϊ ϊΐΐο ίοηίβ οιηηβδ

11808 688β ρΐΌΟβίαΓ.
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ΡΒΟΚΕΟΟΜΕΝΑ. XI

ϋβ Ιιαο βχρβίϋίϊοηβ Βαδϊΐίδοί ϊη ν&ηά&ΐοδ δΐΐδοβρίίΐ

άίοϊΐ Ειΐ3,£ΐ·ϊιΐ8 II 16 Εκπέμπεται δε βτρατηγός κατα Γιξε-

ρίχου Βαβιλίοχος, 6 της Λέοντος γυναικός Βηρίνης αδελφός,

μετά βτρατενμάτων άριβτίνδην βννειλεγμένων, απερ άκρι-

βέβτατα ΊΊρίβκω τω ρήτορι πεπόνηται. Οιιπι Ργο-

οορίιΐδ οοηδβηϋαΐ οιιπι Τηβορη&ηβ βί ΝϊοβρηΟΓΟ 0&11., αίςαβ

Τηβορηωββ ποο ίρδο Ιοοο Ρπδοιιπι Ιατκΐβί, Ευα^τπΐδ ααίβιη

ϋοαί 8. Ρηβοο η&δ τβδ ΕοοαΓ&ϋδδίπΐθ οοηδοήρίβ,δ βδδβ, οοΐ-

Ιί^ίπηίδ ηΕΐηο ηαιτβ,ίίοηβπι Ρι·οοορϋ, Τηθορηβ,ηϊδ, Νΐοβρηοπ

ΟαΠ. β Ρι-ϊδοο πιαηανίδδθ βί 0. ΜιιβΠθπιπι, ΡΗβ IV 110

(42) νβΛίΐ Τηβορπ&ηίδ Γβοίθ ϊη ίτ&^πίΘηία Ρήδοϊ Γβοβρίδδβ.

Νίοβρηοηΐδ ΟαΙΙ. ρβπηυΐία βχ Ευ&^τϊο η&υδΗ. 8βά

οηιη ηβ,αά. ραιιοα ηΒ,Γτβΐ, ςα&β ϊη ηίδίοπβ, Ειια^ιϋ ηοη

ίηνβηϊηηΐιιι·, δίηβ άιΛϊο αΐίοδ φΐοφίβ Γβηιιη 8θήρίθΓβ8 Β,ά-

Μ1>ηϊ(, ηοβφΐβ βοδάθΐη ίυίδδβ οοηίοίο, ηιιοδ ϊίβπιιη ίίβηιηι-

φΐβ Ειι&£τϊιΐ8 οίίανίί, Ρηδοιιπι, Εηδί&ίηίιιιη. Εα ςιιίάβιη,

ηιιβ,β άβ βχρθάΐϋοηβ ΒΗ,δϋϊδοϊ η&ιτειΐ ηυαβςΐϊΐβ α Ρήδοο

οορίοδίδδϊπΐθ βχροδίί» βδδβ Β,ραιΙ Ευ&^τϊππι δοήρίυπι 1β£θΐ·αΐ,

Γβ νθΓβ, βιαπί άθρΓ0ΐηρδϊδ8θ β Ρήδοο άβπιοηδίΓανί.

8ϊπιϊ1ϊ πιοοίο Νίοβρηοηΐδ ΟαΙΙ. Εαα^πυπι βχδοη1)θη8

Ιιαβο ϊηνβηίί (οί. Ειια^ι·. I 19): Οιίτω δε και Περαων παροι-

νηαάντων κεκράτηκε, βαβιλενοντος αντών Ίαδιγέρδον \πα-

ιρο^> τον Βαραράνον, η ώ§ Σωκράτει δοχεΐ, αχιτον Βαρα

ράνον βαβιλενοντος, ως και πρεββενΰαμένοις αντοϊς είρήνην

χαρίβαΰ&αι . . . απερ ίβτόρηται μεν και άλλοις, επιτέτμηται

ίέ εν μάλα κομψως και Ευβτα&ίω τω 1\ Επιφανείας τω

Σύρω .... υηάβ, οιιπι ΐρδθ ίΐΐυα Ιιβίΐιιιη οοηίΓβ, ΡβΓδαδ

^βδίιιιη ϊία άββοηο&Ι; (XIV 19—-21), νθΛβ, Ευ&^τϋ

Ιπιτέτμηται εν μάλα κομψοός ϊη βιιπι φΐαάΓβηί, νβηδίιηίΐΐί-

πιιίΓα ριιίο βαιη βχοβΓρδίδδβ Ειΐδΐαίηίιιπι. Ηοο &ιιοίθΓβ Τηβο-

ρΐιαηβπι I 82, 18 θί ίρδυιη ηβαιη β88β, οοηίοβΓβ Ηεβί. βχ οοη-

οβηίιι νβΛοπιπι Νϊοορηοτί ΟαΙΙ. (μάλιβτα τω νπερ Χριατον

Ιήλψ διέπρεπε και δη ποτε ονκ εις δέον τούτω χρηαάμε-

νος . . .) βί Τηθορηαηϊδ (ξήλω μεν &εον φερόμενος, ονκ

εις δέον δϊ τω ξήλω χρηοάμενος . . .). Αΐίο ^αοςνίθ Ιοοο

ΕιΐΒ,^πί II 15 "Ο&εν δε προήχ&η οντος δ Ζήνων, τίνος τε

χάριν πάντων παρα τον Λέοντος προεκρί&η, Ενβτα9ίω



χπ ΡΕΟΕΕβΟΜΕΝΑ.

εχτέ&ειται *ώ Σύρω οοπιπιονβΟΓ, ιιΐ Νίοβρηοππη Οειίΐ.

Εηδίβ,ΐηϊιιιη οοηίοίαπι δβοηίιιπι 688Θ. <3υ8β βηΐιη Μο Ε>ΐ8§ι·ίιΐ8

άϊοϊΐ αϊ) Ειΐδΐ8ΐηϊο 871-0 Γβίβ,ία ββδβ, ββ, η8ΐΎ8Ϊ8 δηηί α

ΝίοβρηοΐΌ Οβ,ΙΙ. XV 27. ΙΡτΆβίβΐβΆ ΡΗβουδ βΐ Εη8Ϊ8Ϊηϊιΐ8

ΐαιη 88βρβ 8, ΝίοβρΙιοΓΟ Οβ,ΙΙ. Ιβ,αάαηΐυΓ, ιιΐ ίη ηυϊιΐδ ηίδΐοΓΪΒ,

βοοίββΐαδίϊοα, ιηιιΐΐα ίΊ-α^ιηβηΙα Ρπδοΐ νβΐ ΕηδίαΙηϋ ίηβδδβ

ϊιΐΓβ ΐηο βχδρβοΐβδ. Ηαβο δυηΐ, ηιιαβ άβ ΜοβρηοΓΟ ΟαΙΙ.

άίοβηάβ, ριιί&,νϊ, ηηάθ αρρβ,Γοί οαι· ΡΐΌΟορϊιΐδ 88βρϊδ8Ϊιηβ

οοη^ηιαί ουιη ΜοβρηοΐΌ.

Ιη ίθΓίϊο ΙΛγο ηίδίοΓΪ&χιιιη ΡΐΌΟορϋ ίτ8£ΐηβηΐ8 Ριϊδοϊ

ϊηνβηΪΓΪ νίάϊππίδ; ηυηο Γβπιπι δοηρΐοΓβπι άΐΐϊ^βηίίδβίπιβ

δοπρδϊδδβ άθ Γβΐιυδ 8,1) Αΐΐϊΐα §βδϋδ ϊηίβΠθ^ίπιυδ βχ

πίθηίΐδ 8 0. ΜαθΠβΓΟ ΡΗΟ: IV ρ. 71 8δ. οοΐΐβοϋδ, Ργο-

οορίυβ 8\ιΐβπι ρ&ιιοϊδδίιηα ά6 Αΐίίΐα η8π·8ί αίφΐβ αάβο

αΙυοΐηαίιΐΓ Αίϋΐ8ΐη ροβΐ πιΟΓίθΐη Αβΐϋ άθροριιΐ8Ϊιιηι βδδβ

ίοΪ8ΐη ΕιΐΓθρ8πι. Ιηάβ οοΐΐί^ο ΡΐΌΟορϊηηι, ουιη ββρίβιη

ρηπιοδ Η1)Γ0δ άβ 1)β11ίδ οοηβοήοβΓβΐ, ποη Ριίδοο αδίιιη βδδθ,

δβά βΟ ΓΘΓΙΙία δΟΓίρίΟΓβ, 0[11Ϊ ίρδθ βΧ80Πρ86Γ8ί ΡηβΟΠΠΙ.

Ηιιηο £υΪ88β Ειΐδίαίηΐιιιη νβηβϊππίβ βδί, άβ φΐο Ευ8£ΐ·ϊιΐ8

V 24 η&.βο άίοϊΐ: Περϊ δε των έξης χρόνων Ζ,ωΰίμψ ίβτό-

ρηται μέχρις Όνωρίον και Αρκαδίου. . . . και οβα μετ

αντονς βυνείλεκται Πρίοκω. . . . αηερ άπαντα Ενβτα&ίω

τω Έπιφανεΐ εηιτετμηται ττανάριβτα. . . .

ΤΊιβορη&ηβδ ηαυίίϊδ Ιοοϊδ ΐη βοάθΐη &Γ§ππιβηΐο νβΓ88ίυΓ

ηιιο ΡΓΟΟορίυβ ϊη ρΓοοβπιϊο Ηβη ίβι-ίϋ άβ ΐΐθΐΐίδ. (}α8βΓβη-

άιιπι ϊ^ϊίυΓ θδί, ηΐπιπι Τηβορηαηβδ Ϊ1188 τββ βχ ΡΐΌβορίο

ηααδβιΐί 8η 6Χ βοάβπι ΐοηίβ ψιο ΡΐΌΟορίιΐδ υδΐΐδ βΓβ,ΐ. Αΐηηβ

Ειια^τϊτΐδ φΐίάβπι IV 14δ8., οιιπι Γβοβη8β&ί ηίδΐοηαδ ΡΓοσορίί,

ρΓ8βίβΓ 8ΐϊ& 80ΐϋ)ίί ΙΐΗ,βο: Τω αντω (Προκοπίω) τα κατά. Βαν-

δίλονς γράφοντι μεγιβτα τελείται και μνήμης ες άεϊ διαβω-

ξομενης αξία, κ λέξων έρχομαι. Όνώριχος τήν βαβιλείαν 1%

Γιξερίχον διαδεξάμενος, τά τε 'Λρείον ϋ·ρηαχενων, ωμότατα διε-

τί&ετο κτλ. Ευ8£ΠΛΐ8 ψϊΐτΐΓ ΡΓΟοορπ 1ϊΙ)Γ0δ άβ ββΐΐο ναηάαΐίοο

Γβοβηδβηδ οιηηβδ ϊΐΐαδ Γ68 ρΓ8βίβΓΪί, ι^ιιαθ αηίβ γθ^θιπ

ΗιιηθΓίοαιη^βδίαβ θί 8 ΡΓοσορίο ϊη ρΓοοβπιϊο Η1>η. ΐβΓίίί

ηίδΐοπαηιηι βη8ΐτ£ΐί8θ θΓαηΐ. Ε8βάβηι 8αίθΐη Γβδ πια^ηα βχ

ρ8ΐΊβ ϊηνβηϊηηΐιΐΓ βίϊαπι ίη ΤΗβορηαηΐδ οηι·οηο§Γ8ρηΐ8 ; ο£.



ΡΒΟΙ,Ε&ΌΜΕΝΑ. XIII

Τηβορη.Ι93, 31: Ργοο. I 320. Τηβορη. I 94, 9: Ργοο. I 311,5.

Τηβορη. I 95, 2: Ργοο. I 322. Τηβορη.1 104, 23: Ργοο. I 324.

Τηβορη. 1116, 6: ΡΓΟΟ.Γ335. Τΐιβορίι. 116, 13: Ργοο. I 338.

Τΐιβορίι. I 118, 12 : Ργοο. I 340. Αΐηηβ ηίβ α,ηίάβπι Ιοοίδ

Γ3,ΓΪ85Ϊιηβ Τηβορηειηβδ βίδάθπι νβΑϊβ ιιϋίιΐΓ, εριϊοηβ Ργο-

οορϊιΐδ (οί. 0. <1β Βοογ ίη Β. Ζ. 2 (1893) ρ. 205), νβηιπι 88βρβ

Ρτοοορΐηπι &ά νβΓΟίιπι δβηυίίηι· I 186, 26—216.

1 219—222 βΐ οηπι 1 186, 26 βοπΒαΐ άβ Ηληιθγϊοο, ϊη-

ΐβΐΐβ^ϊππίδ βυπι άθ βειάβπι τάάϊβτϊά πιυΐίϊδ Ιοουΐϊοηϊ-

1)ΐΐ8 Ρτοοορϋ ιιίί, α,τιαβ αϊ) Ειι£ι§γϊο IV 14 Ρτοοορϋ

ΙϊοΓΟβ άβ 1)θ11ο ναηάβ,ΐϊοο βχδ0ΓΪ1)βηίθ ίΓβ,οίειΐυι·

ρΐ'ϊπιο Ιοοο. Ιηάβ άηο οοηίοίο, ρήπιηπι Εαα^ηυπι IV 14

ίάθΟ Γθδ ΕΙ ΡΓΟΟΟρίΟ I 307 344 ΓβΐΒ.Ϊ3,8 ρΓΗ,βΐθΓΪδββ, (}11θά

8θϊθΙ>8,ί Ρτοοορΐππι βαβ ηοη ρΓΪπιαιη βχρϋθ8ΐ88θ, 8β(Ι βχ αΐϊίδ

δοπρΐοΓΪουδ βΐΤοϊ ηοίΐδ ηεαίδίδδθ, (Ιβίηάβ Τηβορηαηβπι βαδάβηι

ϊΐΐβ,δ Γθδ ϊάθο ηοη βϊδάβπι νοΛίβ ηηίοηβ ΡΓΟΟΟρίιιηι βχρο-

ηβΓβ, ςμιοά ββ,δ ηοη θχ Ρτοοορΐο, δβά βχ βίδάβπι ίοηίΛηδ,

φΐίΙ)Π8 ΡΓΟΟορίαδ άβρΓΟηιρδΘΓαί, βί ηυοά ΡΓΟΟορίιΐδ, ααϊ

αηΐϊειηοηιπι δοηρίοηιιη δίίΐηπι ϊιηϊΐειΙ)3.ί.ιΐΓ , οοηίβχίιιπι ίοη-

Ιΐιιηα δηοππη πιυίΕΐνϊί, ϋ ηιιοά δηρΓβ, νίάίηιυδ οοηιρείΓίΐηΐβδ

Ρήδοϊ ίτει^πιβηίει ουιη ΡΓΟοορίο.

Τηβορηαηβπι Ιοοίδ, ςτιοδ δΐιρΓβ, οίίανϊ, ηοη ιίδυηι βδδβ

ΡΐΌΟορϊο ενιιΐ ΡΓΟΟορϋ οοηιρϋαίοΓβ , βΐίειπι άθηαοηδίΓΗ,Γβ

ροδδυπιαδ αάηϊοθηίθδ Νίοβρηοπιηι Ο&ΙΙίβύαιη. Ηίο βηϊπι

δ&βρϊδβίπιβ ίίει οοηδβηΐίΐ οιιηι Τηβορη&ηβ, ιιΐ ειρβΓίυηι 8Ϊί

βοάθηι ίοηίβ βοδ η808 βδδβ. Α^βάιιπι οοηί'βΓίΐηιηδ ηοδ 1οοο§:
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XVI ΡΚΟΚΕΟΟΜΕΝΑ.
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νονβινειτον"Γβτρονόιαπε-
£ραιωΰάμενοιτοιςκαθ'ήμαςτων §'Ρωμαίωνδιεβώ&ηΰανοροιςαμε-
Iλ«το»,καιΓηπεδεςμεν,έξ

"βώνδνοδιηρεΦηβανγένη,Λαγγό-
*βάρδοιτεκαιΆβάρες,ταπερί

»ΣιγγιδόνατεκαιΣίρμιονχω-

*ρίακατφκηΟανκτλ.

«αϊοίμενΓηπαιδες,εξων ϋβτερονδιηρεδηΟανΛογγίβαρδοι καϊΆβάρεις,ταπερίΣιγγιδόνα καιΣίρμιονχωρίαωκηβανκτλ.

ξανθοί,εψήκειςτεχκΐάγαδοϊ ταςδ'ψΜς,καινόμοιςμεντοις αντοϊςχρωνται,Ομοίωςδετα εςτον&εοναντοΐςηβκηται. τηςγαρ'Λρείονδόξηςεΐδίν
Άπαντες,φωνήτεαντοΐςίβτιμία, Γοτ&ικήλεγομένη,καίμοιδο- κοννίξενόςμενείναιάπαν

τεςτοπαλαιόνε'&νονς,όνόμαβι

ίίϋβτεροντωνεκάβτοιςήγη-Ο βαμένωνδιακεκρίβ&αι.οντοςδΗ λϊώςνπερποταμον"Ιβτρονίκο παλαιούωκονν.έπειταΓηπαιδεςπ μίνταάμφϊΣιγγιδόνοντεκαι<Ζ

Σίρμιονχωρίαεΰχον,ίντόςτε καιίκτοςποταμον"Ιατρού,ί'ν&α

δηκαιίςίμεΐδρννται.



XVIII ΡΚΟΕΕΟΟΜΕΝΑ.

(}ιιίη Τηθορηαηθδ, Μοβρηοπίδ Οη,ΙΙ-, Ιοβ,ηηθδ Αηίίοοηθηιΐδ'

θοάθία ίοηίβ ιΐ8Ϊ δίηΐ, νίχ ητιίβφίΒ,πι άιίοίίβί. Ηιιηο β,ιιίθπι

ί'οηίθπι ΡΓΟΟορϊιιπι ίυίδδβ, θφΐίάβπι ηοη ΟΓβάο. Νίοθρηοπιδ'

θιιϊιιι πιηΐΐο ρΙιίΓα ηείΓΓαΐ ηυΒ,πι ΡΓΟΟορίηδ. 8ίο ηιιοά ίη

ίηίϋο άίοίΐ νθίθηίϊηίαηιιπι ηιιιηςιιι&πι άθίβοίδββ ά βαοπ.8

<Ιθ£ΐιΐΕΐϋΙ)ΐΐ3 βοοίθβίεΐθ, ηοο ηοη βοηρίπηι βδΐ αριιά Ργο-

οορίυιη. Αάάίί ΑΜοίΐιη α,ηίηΐο άβοίιηο Β,ηηο ίπιρθΓίί βαα

ν&ίβηίίηϊαηιιπι αιηϊδίδβθ, ςηοά βΐ ίρδυπι ηοη ίηνβηϊίιΐΓ ίη

ΡΓΟΟΟρϋ ΗδΐοΓίίδ. Ρογγο βχ ΜοβρηοΓΟ οο^ηοδοπηιΐδ Βο-

ηίί&ΐηιπι βΐ Αβΐίιπη ηιίδβοδ θδδβ Εοπιαπι 8, Τηβοάοδίο;

(ριοά ηηδηιι&ηι οοιηιηθπιοΓαί ΡΓΟοορίυδ. ΝίοβρηοΓηβ άίοϋ

βοίηοβ ίυϊδδβ Αήαηοδ, ηηοά 86 ίαηι οοιηηΐθπιοΓ&νίδδθ ϊη

ηίδΐοιία ν&ίβηίίδ αίηπη&ί; δί^ηίηοειί ΙΛη XI οαρηΐ^ 48,

ουίηβ ρ3,ΓΪθπι β Ρήδοο ίΐιιχίδδθ 60 οο11ί§3,δ, ηηοά οοηββηίϊί;

οιιπι ΡΓοσορίο II 504 βί ΙοΓάαηίβ Οτβΐίοίδ 123 88. οί. Μοπιηι-

8βη Ιοα οίΐ. ΙοΓά. Εχ ββραβάϊδ Αν&τοδ βί Ι/αη^οβαι·-

(Ιοδ ογϊοβ 688Θ ηοη πήηιΐδ ήτΐδΪΓ&, ς[ΐΐ3,βΓ3,δ ϊη ΡΓΟοορϋ

ορβιΐοηδ, ηηαιη βοΐηοδ ηηάθνίοβδίιηο αηηο ίητρβΓΰ Τηβο-

(Ιοβϋ ηιίηοπδ Ιδΐπιπι ίΓΒ,ηδΐδδβ β,ιιΐ βοβάθπι άηοάβδβχα-

§ίηΐ&. αηηοδ ίη ΤηΓ&οία 6§ίδδβ, ηιι&β 1β§ιιηΐ\ΐΓ οπιηία ίη

Νίοβρηοή ηίδίοηβ, βοο1βδί8,δίίο&. Ιηάθ ίηΐβΐΐβ^ίιηιΐδ Νίοβ-

ρηοπιηι Β,άθο ρΙιίΓΕ ιιάττάτθ φίαιη ΡΓΟΟορϊιιπι, ηί νίχ βαπι

ΟΓθάαβ δθοτιΐιιηι βδδβ ΡΓΟΟορίηπι. Ηηο αοοβάίί φΐοά ρΐιι-

ήηιίδ Ιοοίδ, 0[ηί1)η8 άίδδβηΐπιηΐ ΡΓΟΟορίηβ βΐ ΝίοβρηοπίΒ, ηίο

ΙοοηρΙβΐΐοΓ βδί ίΐΐο. νβΐηί ΡΓοοορίιΐδ I 319, 12 βειγγ&ϊ.

ΙοΕηηβηι ίηιρβΓίυηι ίθηηίβββ εμιίηητιβ αηηοβ; Μοβρηοπίδ

XIV 7 Γβοίβ άίοίΐ: την κεφαλήν αφαιρείται ενα προς τω

ήμίΰει τυραννήοας ενιαντόν. Ρογγο Μοβρηοηιβ XV 11

δΟΓίΙιίΐ άβ ηιΟΓίθ ναΐβηΐίηίβ,ηί, άβ Εοηια & Οίζβηοο οαρία,

άθ ϋΗ,θάβ Μ&χίηιί, <1θ ίηιρβΓαίοΓΪΒιΐδ, φΐί δαοοβάβραπΐ Μ&χίιηο,

ηυί θΓβ,ηί: Ανίΐιιβ, Μ&ίοηαηηδ , δβνβπΐδ, Αηίηβιηίιΐδ, ΟΙ7-

1)πη3, 6ΐ70θΓΪυδ, Νβροβ. Α ΡΓΟΟορίο ηαβο ηαπΉ,ηΐητ: α.

Μαχιτηο ίηίθΓίβοίτιηι θδδβ ναΐβηΐίηίβ,ηιιηι (I 330, 14), 3,1}

Ειιάοχία ίηνίίαΐηπι βίζβΐ'ίοιαη Εοηιαπι οβρίδδβ (I 331, 1),

Μαχίπηιηι οαβδηηι (I 331, 15), Αηΐηβηιίτιηι Εοιηαπι ηιίδδτιηι,

ηί ίϋί ίηιρβΓαΓθΐ (I 336, 8), Ο^ίητίυηι δΐΐδοβρίδδβ ίπιρθΓίιιιη

(I 340, 9), ίειηι αηίβα ίβηυίδδβ ίηιρΘΓίϊΐηι οοοίάβηίίδ Μβ,ίο-
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ηηιιιη (I 340, 16), ηοο Μαίοπηο ΐοΓΠΗηϊουβ ίηίβδΐϊηοηιιη

ιηοΓΐαο (I 342,9) ηαοίαιη ϊηιρθίταπι Νβροΐβπι (I 342,11),

άθίηάβ άίγοθηιπη (1 342,13), ίιιιη Αη^ιΐδίηιη (1 342,15

μ.εΌ·' ον δη Αϋγονβτος την αυτοκράτορα άρχην έλαβε, II 4, 5

Ανγονβτος είχε το εβπίριον κράτος, ον και Ανγονΰτονλον

νποχοριζόμενοι ίχάλονν ^Ρωμαίοι). Ρτοοορϊιΐδ ηίο βΐιιώηεώυτ.

ΜαϊοΓΪΕΐηιιιη βηίπι ηοη άγδθηίβΓΪα. νίία. (Ιβοβδδίδδβ, 8βά οαβ-

5τιπι Θ88Θ 3, ΕβοϊπιβΓθ ρΓίΐθίβΓ Νίοβρηοηιπι, Ειΐ3£τίιιπι (Π 8)

ίχαάιιηΐ ΜαΓΟβΠϊηυβ Οοπι. &ά 8,. 461, Η^άβ,ίϊυδ ϊη Οηι-οη.

πιϊη. Π 32 (210), Ιδίάοηΐδ ίη Οητοη. Μΐη. II 297; βΙ^οβΓΪηιη

(Ιβρυΐδηπι βδδβ 3, Νβροΐβ, ηοη δηοοβδδϊδδβ ηυίο ίπιρβΓΒ,ίοη

ΰοηβθηϋιιηί Νϊοβρηοηΐδ, Εηα§τ. II 16, ΜαΓοβΠ. Οοιη. α,ά β.

474(2), Οοηδίιΐβ,ηα Ιΐαΐίοα ίη ΟηΓΟη. Μίη. I 306. Μ&χϊπΐθ

βΓΓίινίί ΡΓΟοορϊιΐδ, οιιιη 1>Ϊ3 άίχίΐ ηΐΐϊπταιη ϊαιρβΓβ,ίοΓβιη

Βοηιειηιιιη ίιιίδδθ Αυ^ηδίυιη; βοϊγθ άβΐηιίί Γβπιιη δοήρίοΓ

Αιι^αδίιιπι αρρβίΐαΐίοηθπι ίΉϊδβθ ίιηρΘΓΒ,ίοηιπι Βοπιβ,ηοηιιη,

(μιοηιηι ιιΐΐϊπΐϊΐδ ριΛΙϊοβ Βοηταΐαδ Αα§υδΐυδ άίοθοβ,ίυι-,

τα1§ο Β,ηίβιη ρβΓ Μαηϋίϊ&δ Κοππιΐηδ Αιι^ιΐδΐυΐιΐδ. Α Νϊοθ-

ρηοτο (οί. βίίαπι Ειΐϋ§Γ. Π 16, Τηβορη. I 119, 17) τβοίθ

αρρβΠβ,ίιΐΓ Κοπιηΐυδ Αιι^ιΐδίιιΐιΐδ.

Ηίίβο ουιη ΪΪ3, δίηί, ηβπιο ηοη οοηοβάαΐ Ευβ,^τίηηι βί

Νϊοβρηοηιπι πίθΙίοΓΛυδ ίοπΐΛηδ ιιβοβ βδδβ φίαπι Ργοοο-

ρϊηηα ίη ρΓΟΟθπιίο Ηβη ΐβΓΐϋ άβ ϋβΐΐίδ, βΐ Τηβορπβ,ηίδ

Ιοοοβ, ςηοδ ρ. ΧΙΠ οίίανί, οηιη οπιηββ ΐβΓθ πιβ,^ίβ οοη-

§πι&ηί οηηι ΝΐοβρηοΓΟ ςηΜί οιιηι ΡΐΌοορίο, ηοη θχ ηοο,

δβά βχ βΐβάβηι 8θπρίθΓΪΐ)ηδ διιχϊδδβ, ςαοδ αάηϊοηϊΐ Νίοβ-

ρηοπιβ: θχ Ρηβοο νβΐ Ευβί&ίηϊο.

ΕΐΪΒ,ηι ίη ρΓΟΟθπιϊο ρππιϊ Κητί ηίδΐοήαπιιη ίτ3§ιηθηίει

Ετίδίαίηϋ βχδίετθ ίυάίοο. ΡΐΌοορίυδ ππιΐΐβ, 8θπΙ)ίί άβ ο!>

δίάίοηθ Αηιϊάβ,β. Ηιιίηδ ορριι^ηαΐίοηίδ οιιπι Ευα^τϊυδ ΓΠ37

πίθηΐϊοηβιη ίαοίί, αάάίΐ ηαβο: Εΐ τω δε φίλον λεκτ&ς τά

ηερϊ τούτων ειδεναι και τη ακρίβεια ηάντων επεζελ&εΐν,

Ενΰτα&ίω εν μάλα Οοφώς μετά ηολλον τον κόνον καϊ της

ες αγαν κομψείας ίΰτόρηταί τε και ΰνγγέγραπται (οί. Νίοβρη.

Οβ,Π. XVI 37). Ουπι Εη&^τϊυδ, φΐί Ρτοοορίιιπι ββηβ ηο-

νβΓΒ,ί, ηοη ηιιηο Ιβ,ιιάθΐ, δβά Εηδίβ,ΐηίηπι, α ΡΓΟΟορίο οοηΐοίο

ΕυδΐαΐΜι βχρϋοΕΐίοηθπι ηηΐΐα Γβ ατιοΐαπι βδδβ. ΙΙίϊηπι

1>*
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ΖΒ,οηβ,ΓΪΒ,δ , φΐΐ άίοίΐηΓ, ρ. 104 88. ίρββ ςμιοβριβ ηδηδ βίί

Εαδΐαίΐιίο αη Ρτοοορηίδ I 30 88. βί I 41, 16 Ζ&οη&ιί& 104 88.

βί 113, 9, δίβΛιιί ηοη ροΐββί.

ΟοπιρΙαΓΛιΐδ Ιοοίδ Νίοβρίιοηΐδ βί Τηβορηαηβδ β&άβιη

£θγθ άβ ΡθΓδϊδ ΐπιάηηί, ηααβ Ρπ>οορίη8 ίη ρΓΟΟβιηίο ρπηιί .

Ιίοή ΜδίοΓΪαηιιη, γ&γο ίβ,πιβη υΐιιηίιΐΓ βίδάβιη νβΛίδ, οί.

Νίοβρίι. XIV 1, Τηβορη.1 80, 8, Ργοο. 17,17, Νίοβρη. Χνΐ36,

Τηβορη. I 122, 1, Ργοο. I 10, 9, Νϊοβρη. XVI 36, Τηβορη.

I 123, 14, Ργοο. I 20, 15 βΐ 27,7. Ηαβο οχ Ειΐδΐίΐίπίο

ίΐηχίδδβ νθΐίδίπιϊΐΐϊπινιπι β88θ ρπίο θο, φΐοά Ειι&^τίηδ βί

Νίοβρηοηΐδ τβδ ΡθΓδίοαδ δΐιιηρδίδδθ νίάβηΐιΐΓ βχ Εηδΐθ,ίΜο,

φΐβπι ο&β θΐθ^&ηΐίβδϊπιβ οοπιροδίιίδδθ Μδ άίοηηί. οί. Ετΐ3,£ΐ·.

III 37 (Νίοβρίι. XVI 37), I 19 (Νίοβρίι. XIV 57). νβηιπι

ί&ιαβη Τηβορηβ,ηβδ I 123, 1—13 θχδοηρδίί ΡΓΟΟορίατη;

ηβ,βο ηοη ίηνβηίηηίιη· ίη Νίοβρηοη ΜδΙοπ.3,.

(}\ΐ£ΐ6 Ρτοοορϊηδ I 22, 3 88. ηβ,ιτ&ί άβ Οβ,δίβΐΐο ηιιοά όϋ-

οϊΐτΐΓ Οοΐίνίοηίδ, ββ,άβηι ίκιάϋ; Εβ,υδΐηδ Β^β,ηΐίηηδ ρ. 130δδ.

8βά ηίπιπι Ρτοοορϊηδ Ρ&ηβίο ηβηβ δίΐ &η βοάθΐη ίοηίβ ηυο

Ρβ,ηδίιΐδ, άίπιάίο&ιΐ ηοη ροίβδί. οί. Η. 0-θΙζθγ ίη: ΒβΓ. ά.

]ς. ββ,οηδ. ββδ. ά. "ννίδβ. 1895, ρ. 115. Εχ θο, (ριοά ΡΓΟΟορίηδ

άίοίΐ: ή των Αρμενίων ίβτορία φηαϊ (122,2), ειηί: η των

Αρμενίων Ουγγραφή λέγει (I 27, 3), ηθφΐαφί&ζη Ιίοβί οοη-

ίοβΓβ ΡΓΟΟορίηηι ηίδΐοι-ίαπι ΑΓηιβηίοηιιη Ιβ^ίδδβ. Ιηίτβ, άβ-

πιοηδίΓ£ΐΙ)ο βυηι Ιαυάβ,Γβ Αβδοη^ΐί Ιοουηα, ηηβπι οο^ηονβΓ&ί

βχ Αττί&ηο.

Εβ8Ϊ£ΐ<ι, ηί άβ ρΓοοβπιίο ΙΛη οοΐίινί ,ρ&ιιοα άίοΕπι.

Αΐφΐβ ςραβ ΡΓΟΟορίηδ ηοο Ιοοο άβ Ι/3,ζίο& άίδδβιάΐ, ίηάβ

οοηδβφΐί οοηίβοίΐ ΑιιΙθγ (ρ. 10) βιιηι ίηίβτ αηηοδ 550—

553 ίη ίΐΐβ, ίβΓΓα οοηιπιΟΓβ,ίηπι βδδβ. 8βά ηηΐΐ&ιη Γβ-

^ίοηθηα ΡΓΟΟορίηδ ϋβ, άβρίηχίΐ, ηί βχίδϋηΐθδ βιιηι νίάίδδβ

φΐ&θ άβδθΓΪΙ)&ΐ. Ιηυηο ί&οιιΐΒ,ίηΓ άβ Ο&ιιοαδο Ιιει,θο (Π 496,5):

τούτο ίέ το ορός, 6 Καύχαβος, ές τοβόνδε νψος άνέχει,

ωβτε δη αύτον των μεν υπερβολών οϋτε 'όμβρους οϋτε νι-

φετονς έπιψανειν ποτέ. των γαρ νεφελών αντάς άπαβων

χα&υπερτέρας ξνμβαίνει είναι. Ουιη 8ίΓθΐ>ί1α8 πιοηδ, θ[ΐιϊ

βχ Ροηΐο Εηχίηο οοηδρίοίίηΓ (οί. Απά^η. Ρβπρί. 11, 5), Ιιοάίβ

φίοςριβ ηίνίΐΐϊΐδ ίβοΐιΐδ βίί, Ρτοοορΐηπι βίαΐααδ δηηιηΐίΐ ο&οιι-

1
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ηιϊιΐΒ. Ο&υοβ,δϊ ηιιηΐφΐ&ιη αυΐ βχ ρΐΌρϊηφίο 8.ιιί ρΐΌουΙ

νίάίβδβ. Νβφΐθ οδίϊαπι Αοβ,ηιρδίδ ίΐιιηιίηϊδ νίάβίιΐΓ υηΐφΐ&πι

νίίϋδββ. <3ιΐ3,θ α,νάάθπι η&ΐΎ&Ι II 491, 11, βα θχ βίτρ-

ιηο1θ£Ϊ3. νοοβ,1)χι1ί Αοωηρδίδ ΟΓία θδδθ ρβΓδρίοηιιπι θβί. Ι)θ

Ρηβ,δϊάθ δίηϋίβ, «ϋδββΓΪΐ I 300, 5.

ΑΉο Ιοοο 1ϊΙ)Γί οοίβ,νί ηϊβΐοτϊβχαιη Ρι-οοορίιΐδ ηαιτ&ί

ΜβΓπίθΓοδιη, άυοβιη ΡβΓδΕπιπι ίκιηδίδδθ Ρηβ,δίάθηι βί ηυ-

νϊιοη, φΐί άϊοαίυτ Εηθοη. οί. Π 553, 4 καταλαβών τάς ί'ξ

Ιβηρίας Ιπι γην την Κολχίδα είΰόδονς, ίνα δη 6 Φ&αις

διαβατός ίατιν, αύτόν τε πεξη διαμείψας και ονχ ηκιατα

ποταμδν, 'Ρεοντα όνομα, ονδε αύτόν Εκείνη νανΰίπορον οντα,

τον τε Φάαιδος εν δεξιά ταύτη γενόμενος . . . ίψηγε το

ατράτευμα. Εβ νβΓβ, Εηβοη ίάθηι ήυνϊιΐδ Μί, φΐϊ ηοάίθ

άίοϋυτ Εηίοη, 3,1) Η,ηίίφώ άίοθοβ,ίιΐΓ Ρη&,βίδ. Ριιοά ίία

βδδβ οο^ηοδοϊπινίδ β Ρι-οοορίο II 564, 23, η1>ί δοήρΐυιη

ίηνθηίιηιιβ Εηβοηίβιη ήυνίυιη ρΓαβίβΓ&ιιβΓβ ορρίάυιη Οοί&ϊπι.

ϋιιπι βηϊπι ορρϊάυηι ηιιηο Επβδϊοιπη Ουίαίδ δϊίυιη δϊί &ά Λυ-

νιηπι, ς[ΐιί ηοάίβ άϊοίίιΐΓ ΕΗίοη (Είοη), ίΐΐβ βηντοδ, φΐϊ α

ΡΓΟβορίο ηοπώιαίπΓ Εΐιβοη, ηοη ροΐββί ηοη Θ88Θ ίάβπι, ο[ΐιί

ηοάίθ άϊοϋιΐΓ Εηίοη βί &ο β,τήίφάζ όϋοθοαίιΐΓ Ρηαβίδ. Ργο-

οορίιΐδ ϊ^ϊίυΓ Ιιίο νίάβίιΐΓ αβιΐδ βδδβ άηοΐιηδ ίοηίιοιίδ, ηιιο-

πιιη ίη ΕΐίβΓΟ ϊβ 3υνϊυδ, ς[ϋθΐη ίΓΟ,ηδίθΓ&ΐ ΜβπηθΓΟβδ, άϊοίιΐδ

βΓΒ,ί Εηίοη, ίη &1ϊθγο Ρηβ,δίδ. Ηοβ άυοδ Γοηίββ ίίβ, ιηίδοιιίί,

αί ΜβπηβΓΟθΐη άυο ίΙιιπιίηΒ, ίΓαηδϊδββ άίοβΓθί. (}ιιαθ οιιπι

ίίβ, δίηί, νίχ φΐίδα,ΗΗ,ιη ΟΓβά&ί Ρι-οοορίηπι Οοΐοηϊάβπι δηίδ

οβαϋβ νϊάΐδδβ.

ϋηάβ ί§ίίιπ· άβρτοιηρδϋ θ& ηιιβ,θ άίδδθη.4 ΐη ρΓΟΟβπιίο

οοίανϊ ΙίοηΡ Οοΐΐβ^ίΐ β&, ιιί ορίηοι·, β οοιηρίατίοηδ δοηρίοη-

13118 αηίϊςυίδ θΐ ΓβοθηϋΙ)ΐΐ8. <3ιιί ϋΐί ίυθίϊηί, ίά β,οοιίΓ&ίθ

([ΐΐίΐβΓθηάϊ πιίΐιί β,άηυο ΐβπιρυβ ναουυπι ηοη ίαιί; ΐαηιβη

οοδβΓνβ,νϊ βχ Αττίβ,ηο ϋαχίδδθ Ιιβ,θο: Ργοο. Π 512, 10 αλλά

και δ τραγωδοποώς Αίβχνλος εν Προμη&εΐ τω Ανομενψ

εν&νς αρχόμενος της τραγωδίας τον ηοταμδν Φ&αιν τέρ-

μονα καλεί γης τε της 'Λΰίας και της Ενρώπης. αϊ. Απϊαη.

Ρβήρΐ. 19 καίτοι Αίΰχνλος ίν Προμη&εΐ Λνομίνω τον

Φ&αιν ορον της Ενρώπης και της 'Λαίας ποιεί, λίγοναι

γονν αντω οί Τιτάνες προς τον Προμη&έα οτι. . . .
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τη μεν δίδνμον χ&ονος Ευρώπης

μέγαν ήί' Άβιας τέρμονα Φαβιν.

^νι^,β Ά Ργοο. Π 492, 9 θχρϋοαηίιΐΓ, βα βΐ ίρδ3, πιβ,ηα-

νθπιιιΐ βχ Αιτίαπ. ΡθΓΪρΙ. 6 δ "Λψαρος το χωρίον λέ-

γονΰιν οτι "Λψνρτος έκαλεΐτο πάλαι ποτέ' ίνταν&α γαρ

τον "Λψνρτον υπό της Μήδειας άπο&ανεϊν, και τάφος

Λτρύρτον δείκννται. έπειτα διαφ&αρηναι το 'όνομα νπο

τ&ν περιοίκων βαρβάρων, οί. <Γιιη£, ρ. 93.

Αΐίο Ιοοο (II 488,21), ιιΗ άίδδθΐ-ϊΐ άβ ηοηηυΐΐίδ Γββιιβ,

ομιη,θ 3.1) 3,ηΐίς[ΐιίοπ1)ΐΐ8 ηοε αοοιίΓβ,ΐβ ϊγ&ο^&^&θ δίηΐ, αΐι θο

οοβτ^ιιϊ ΧβηορΙιοιιΐβιη (Αηβ,Ι). IV 8, 22) βΐ Ατηαηυιη οο§ηο-

δοίπιιΐΒ βχ Αιτϊ&ηο Ρβήρΐ. 11 Τραπεξονντίοις μεν, κα-

ϋ-άπερ και Ξενοφών λέγει, Κόλχοι όμοροι. . . . έμοί

δε δοκοϋΰιν οι Σάννοι ο\>τοι είναι. δβπιβΐ πίθΐιΐίοηθίη

ίειοϊΐ ΡΓΟοορίιιβ (II 565, 5) ΑιτΪΕηί; ιιΐπιπι ΐαηΐθΐι Αιιίειιιο

118118 δίΐ &Ά δΟΓΪρΐΟΓβ ΕΐΗφΙΟ, φΐί ίρδθ ΙΐΤΙΠΟ βΧδΟΓίρδβΓΕίΐ,

ίη ιηβάίο Γβΐίηφίο. Εχ Ηβι-οάοΐο IV 86 ηδη ών ες μεν

Φαβιν από τον βτόματος . . . ήμερέων εννέα πλόος έβτί

και νυκτών όκτώ' αΰται ένδεκα μνριάδες και εκατόν όργυιέων

γίνονται, εκ δε των όργνιέων τούτων βτάδιοι εκατόν και

χίλιοι και μύριοι είβι . . . βυχιΐ Ιοοιίδ οοίανί ϋΙ>τά Μβΐο-

ΓΪαΐΊπη ΡΓΟϋορϋ II 509, 1 έκεΐνο μέντοι διαφανές ίβτιν, ώς

Πόντου τον Εύξεινου τα εν δεξιά, εΐη δ, αν εκ Καλχη-

δόνος ές ποταμόν Φαβιν, δυοϊν και πεντήκοντα όδος ημε

ρών ίβτιν ενξώνω άνδρί. Ναιη ουπι Ρι·οοορίιΐδ ίρδβ άίοαΐ

(I 310, 13) άυοβηΐβ, άββθΐη δΪ3,άΪ3, 688Θ ίΐβΓ τιηίιΐδ άϊβί,

αρρ&Γβΐ 11 100 βΐαάϊα Θ88Θ ίΐβΓ φΐϊηςμΐ8.£Ηΐΐα άιιοηιιη

ΐήιιπινβ άίβπιιη. (}υοάδί ιηΪΓ&ι·ίδ ΡΐΌΟορΐτιπι Ά 8β άίδδβη-

ίΐΓβ, ηιιί άίοϊΐ I 309, 12 κατά. δε την της Άβιας μοΐραν,

εΐη δ' αν Ικ Καλχηδόνος ές ποταμον Φαβιν . . . άννεται

τεββαράκοντα οδός ημερών. . . . νίάβΐιΐΓ Ιιοο βχ ΑιτΪΒ,ηο

Ιΐίΐαδϊβδβ.

ϋβ <50(Ιί<Πΐ)Μ8.

Οοάίοθδ, ς[ΐιϊ ΡΓΟοορϋ ΙϊΙίΓΟδ άθ ββΐΐίδ οοηΐϊηβηΐ, οπιηθδ,

δί θχοθΓρΐα Οοηδΐαηΐίηίαηα οηιϊΐΐβ,δ, βχ υηο ατοΐιβΐτρο ηυηο

άβρβΓάίίο βυχβηιηΐ, ηυβπι ιβ,πι ίρδίιπι ιηβικίϊδ ηοη οαπιϊδδβ
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βχ ιηβηάίδ οχηηϊαπι οοάίοιιπι οοπιπιιιηίβιΐδ οοΐΐί^ίΐιπ·; βιιιη

ηοΐανϊ ΙϊΐΐθΓΗ, χ. Εχ αι-οηβΐγρο χ άαο οοάϊοβδ «/ βί ζ, φά

βί ίρβϊ ρθΓΪβηιηΐ, άβπ,νΕΐΐϊ θΓ3,ηί, ΐ[ποά νβΐ ίηάβ ίηΐθ11β§ϊίιιι·,

φΐοά ϊη οοάίοϊβιΐδ βί οΐ&δδίδ «/ βΐ οΐ&δδίδ ζ &ά Ργοο. I 17, 16

&άηοί3.ί8, δυηί Κάβο: περί μαργάρον ον λΐγονΰιν οί ϊβηρες

τη της θεομήτορος είκόνι άναθεΐναι (λεγονβιν οί ΐβηρε; τη

της θεομήτορος είχόνι άναθεΐναι τοντον τον μάργαρον Ρ).

γ γ'
ελκειν δε /// δώδεκα {ε'ξα ί. θ. εξάγια ιβ' Ρ) καϊ αληθώς λέγον-

ΰιν ως και τίνες των ημετέρων εωράκαΰιν. είτε δε εκείνος

εατιν δ δρώμενος ννν (ννν οτη. Ρ) εί'θ·' έτερος ακριβώς ουκ

ετΐίαταμαι (εϊθ' έτερος ον γινώβκω Ρ).

ΙηίβΓ χ βΐ βΐ χ βΐ ζ ρΙιΐΓβδ &1π οοάϊοβδ ϊηίβτοβάβ-

1)3,ηΐ. Έτ&^ΏΐβτάΆ Ρι·οοορί&η&, φΐ&β ίηίβΓ ΕχοβΓρίει Οοη-

δίΕΐηίίηϊ&ηβ, δβΐΎΕΐί» δΐιηί, ηοη βχ οοάΐοβ χ ήιιχβπιηί, 8βά

βχ άβρθπϋίο αΐίφίο, ηιιβιη άϊχί χ 1. Εχ οοάΐοβ ί) αιιίβπι

ιηειη&νϊί «/ 1 , ςιυί οπιηώ οοηίϊηβΐιαί Ρι-οοορϋ βί Α^&ίηϊ&β

ορβΓβ, ηβφΐβ ϊαπι βχδΐαί. ΙιϊβΓ&ηιΐδ οοάίοίδ ζ ρβπηαΐίβ,,

ο,ααβ βϊ ηοη ίαηίί βδδβ νίάβΓβηίιΐΓ, ιιί ροδίθηί&ίί ίΓαάβΓβη-

ίυι·, ρβΓ80π.ί)βΓβ δηρβΓδβάίί; φΐίΐΓθ ηιη οοάϊοβδ δίηί Ϊαιηί1ί8.6 ζ,

£&οί1β βο ϊηΐβ11β§ί ροίβδΐ, φΐοά οπιηθδ ϊϊδάβπι Ιοοϊδ δΐιηΐ

Ιαοαηοδί. (^ιιβ,β άβδϊηί ίη ηίδ οοάίοϊουδ, ηοίαβο ίηίτ&

ρ. XXXIII, οηηι οοάΐοβπι V άβδοηΜπι.

υίηιπι ίειπιϊ1ί& ζ &η ίαηιίΐία «/ πιαίοήβ ηιοπίθηίϊ δίί

αά οοηΐβχΐηπι οοηδΐϊΐηβηάιιηι δϊ ηιιΐδ εραβΓαΐ, πια^ηει άίϊή-

ουίίαίβ αίποϊαίιιι·; ηαηι βχ ΡΓΟοορίϊ άϊοβηάί £βηβΓβ 3,ρρ»Γβί

Ββηηβηάαπι ΐηηι οΐΒ,δδβπι ζ ίππι ί/. Οηπι βχοβΓρΐα Οοη-

δίίΐηίίηΪΕΐηα (= β,ιιΐ II) ηβηιΐθ βχ ζ ηβφΐβ βχ ?/ ηιαηα-

νβηηΐ, ηιιιΐΐιιπι Γθίβιΐ υίπιπι οοηδβηίί&ηΐ οιιπι ζ αη οιιπι «/;

ηαπι ρΐβπιπίφΐβ βαβ Ιβοίίοηβδ ρι-αβίβΓθηάαθ 8<ιηί, ηυαβ ββ,βάβπι

βχηϊββηΐιιτ βΐ ϊη β,Ιϊθπιϊγη, ίαπιίΐία βΐ ϊη οοάίοΛηδ, ηυί οοη-

ΐίηβηΐ βχοβΓρΐα Οοηδΐ&ηΐίηϊ&ηίΐ. (}ιιοά ίΐα 8β ΗαΙιβΓθ θχ-

βιηρίΒ, αίϊβΓΟ βχ ρΓΪπιο ΙΛγο:

I 47,1 παρά 7£ΙΓ] κερί Ρ

5 ίκτρέφειν ΡΤΥ] εκφέρειν Υ(χ
5 αδύνατα Υ(?ΙΙΤ] αδύνατος Ρ

49,5 Πέρβαις 7(?ΤΓ] περβας Ρ
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149,15 μόνως Υ(?Ί7] μόνος Ρ

16 δη ΡΤ7] οιη. να

16 τούτων ΡΡΡ] των ΥΟγ

17 επεμψεν 7£Τ7] ΐει Ρ

17—18 η γραφή Υ€τ 17] τα γράμματα Ρ

19 £έ οπι. ΎΡ

20 πάντα άφεϊναι 7(τΤ7] άφείνα» πάντα Ρ

23 είναι 7£Τ7] εινεχα Ρ

24 αιτούμαι Υ€γ\Υ] αίτοϋμεν Ρ

24 η αν Ρ] η Τ, οΓαν (χ, καν ΤΥ

50,2 ως ν&ΤΥ] ^ Ρ

4 Ηαταατήβαβ&αι 7€τΤ7] καταστήσεσθαι Ρ

8 ίγενετο Υ€γ] γεγονε Ρ17

9—10 ίχδέξασ&αι 7Τ7] εχίΙξεβθϊΗ £, εκδέχεα&αι Ρ

16—17 ανταίρων ΡΤ7] άντερων 7(τ

19 ?ε ΡΤ7] τε ?ε 7£

51.1 ούδεν οϊμαι Υ(χ\ οιμα* οΰίεν ΡΤ7

9 χρην 76τ] εχρην ΡΤΓ

13 λόγον Ρ] οπι. ΥΟγ, λόγων \Υ

14 που ΡΤ7] τον Υ&

15 ίεΌίτο Ρΐ7] όέΌιντο 7£

52,5 πέμψας Ρ] ^ράψας 7(?, ίκπεμψας IV

7 αύτώ ΡΤ7] αυτόν V, αυτών Ο

ΙΟ μέλειν τε 7] μελλειν τε 6?Τ7, χαΐ μάλλον Ρ

13 ίέ Τ7] μεν Υσ, τε Ρ

15 δει ΡΤ7] 7(?

16 ρίνε'σ-θαί ΡΤ7] γίνεα&αι 7£

21 τά τε ΡΪ7] ταΰτα 76τ

23 ταΰτό 7<?] ταύτα ΡΤ7

53.2 πρώην ΡΗ] πρώτου Υθ-

2 τε νσΗ] οπι. Ρ

7 ίέ 7<?#] τε Ρ

8 τοϋ νθΗ] οπι. Ρ

10 1-υγγινόμενοι ΥΟΗ\ ζυγγενόμενοι Ρ

12 θήσονταί V] θήσωνται 6τϋΓ, διαδήβωνται Ρ

54.3 ίειν 7£#] δη Ρ

8 1$ αυτόν 76τ] αΰτών Ρ, εαυτοί) 7/
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Ηοπιιη υηϊιΐδ θί φΐθ,άταυίηία Ιοοοπιηι ηααβ Ιβοΰοηβδ

ίη οοηίβχΐηηι Γβοίρίβηά&θ βίηΐ ηοη άυΗυηι ίιιίί ίη ηηάβ-

Ιη^ϊηίβ,, άίάηοϋδ Ιϊί,ίβηδ βχβ,ΓΒ,ίίβ, φΐ&ηιιη δΟΓΪρΐιΐΓΒ,πιιη

ίηίβ^τβχιιπι ίθΓβ ρΒ,Γ ηυπιβηΐδ ίηνβηϊίυΓ ίη (70) οοάϊοΛιΐδ

ίαιηίΙίαθ ζ »ίφΐβ ίη (Ρ) οοάϊοθ δίπ-ρΐδ #.

ΟΐΙΠΙ ΠΙΕΙΟΓ ρ&Γδ ΐθΓ<ϋ Ηθη θί ΙίβθΓ ηΐ18,Γίΐ18 Θχηϊ1>β8,ηίυτ

ΟΛίοβηδ οοάϊοίΐηΐδ (ΡΟ) οΐ&δδίδ «/, ιιηο (7) Γ&ηιίΐί&θ ι,

οοηδβηβηδ οοάίουπι ΡΟ πιβΗοήδ ηοϊ&β ββί φίαπι V. (}ιιο<1 ίίβ,

βδ86 άβπιοηβίπιίυΓ ηίδ Ιοοϊδ:

I 346, δ—6 άποατύντων—όντων ΡΟ] οπι. V

6 ανράβιον ΡΟ] ανράνιον V

8 οϊ ΡΟ] οπι. V

9 ντίό ΡΟ] οτα. V

9 δυναμένων ΡΟ] γενομένων V

10 δνβόδω ΡΟ] δυΰόδει V

347, 6—18 έπειδη—δννατώτατος ΡΟ] οπι. V

348, 9 τάς γυναίκας ΡΟ] οτα. V

10 την ΡΟ] και V

18 ον ΡΟ] ον οΐ V

349,4 των ΡΟ] τους V

21—24 ίπει—εΐεν ΡΟ] οτα. V

350, 20—24 εφενγόν—άπεκομίο&ηααν ΡΟ] καΐ πολλοί

διεφ&άρηααν V

Ιη ΘΪ8 Ιοοϊδ οπιηίοπδ ϊηίβ^θΓ οοηίθχίιΐδ ΡΐΌΟορί&ηιΐδ δϊηβ

άιΛίο οοηδθΐΎ&ΐητ ίη οοΛΐοΛηβ ΡΟ. Νοηηυηΐφΐ&ηι ί&ταβα

ρηπιαδ άβίθΓβηβ οοάϊοί V νίχ βπ-βδ νβΐυί:

I 370, 1 η V] ην Ρ, η Ο

8 έπεπνεον V] επνεον ΡΟ

20 προς V] προ ΡΟ

21—22 διεχρήοατο V] οτα. Ρ, εχρηΰατο Ο

382, 26 έπιπηδωντες V βί Τηβορη.] επειαπηδωντες ΡΟ

390,7 χρόνον V] τρόπον Ρ ΐη οοηίβχΐυ, γρ. χρόνον Ρ

ίη πιειγ£., οηι. Ο

392,2 καΐ V] καν ΡΟ

ϋβ Ιΐθΐΐϊδ Ιϊοή V—VIII θχβίαηΐ ίη άυοοηβ 1)θηί8

οοάίοι&ιΐδ , φΐοηιπι αΗβΓ πιυίίΐηδ (ϋΓ) βδί ίαηιϊΐϊ&θ ζ,

αϋβΓ (Χ) Ιιβηβ οοηββΓνβ,ίπδ οΐ&δδίδ «/. ϋίη ρ&ΐιηα άαηάα.
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8ΐί, ρθ83Ϊ8 βίαΐιιβΓΘ οοηίθΓθϋδ βχοθΓρΐα Οοηδίαηίίηί&ηΒ, Ηίβ

Ιοοίβ :

Π 248,20 τον ΣΤΥ] το Κ

21 γεγενημένοι ΣΤν] γεγενημένον Κ

249,7 βονίενομίνω Σ\ν] βουλομενω Κ

9 αί ΣΤΤ] οτα. Κ

9 ίπιτηδείως ΣΛΥ] επιτηδείως δε Κ

11 ως ού ΧΤ'Γ] εως ο·δ Κ

13 πέρΰας Σίν] εαπέρας Κ

14 γεγένηνται Κ\1Γ] γεγενηνται αντω τε και τοις

ίν τη εω βαΰιλενβι Σ

14 βανδίλονς Σ] βαρβάρους Κ, βανδήλονς IV

16 ωΰτε ΚΨ] ωΰτε και Σ

17 τον Σίν] των Κ

17 ί-νγχρονη Κ\Υ] ξνγκρονΰη Σ

19 ονδενας Κ1¥] ονδένα Σ

21 τον Ζ/ΤΓ] των Κ

250,1 γότ&ους ΣΨ] γότ&οις Κ

6 οβηερ ΠΓ] ώβπερ Κ

10 αντοΐς Σ\Υ] αντοΰς Κ

251,1 τε «αϊ Σ IV] και Κ

3 γέρων ΚIV] γέρων δ Σ

5 μαγίοτρον ΣΤν] μεγίοτον Κ

276,19 ξΰν αντω ΣΗ] αντων Κ

277,6 έχοντες ΣΗ] εχοναι Κ

7 η ίς ΣΗ] η Κ

8 ονΰηερ τοις ΚΗ] ον Σ

9 την ΣΗ] των Κ

9 τη ΣΗ] τω Κ

10—11 δονλωβομένων Κ] δονλωΰαμένων ΣΗ

19 δ ΣΗ] ομ. Κ

278,6 το ΚΗ] το των Σ

13 ω χρηΰ&αι ανχονΰιν ΚΗ] και ημών ειδότων Σ

1 7 φράγγονς ΣΗ] φράγγοις Κ

18 νμΐν ΣΗ] υμών Κ

279, 5 γένοιτο ΚΗ] γένηται Σ

6 αντοϊς ΚΗ] οπι. Σ
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279,6 (ομολογημένων ΚΗ] ώμολογημενα Σ

7 κοινωνεΐν των πάντων ΚΗ] χρείττω νϋν των

πάντων την παρ αυτών βοή&ειαν έοομενην Σ

8 τούτον ΣΗ] τούτους Κ

8 τύχωΰιν ΚΗ] τύχωβιν ωβτε ζυνελ&εΐν γότ&ους

τώ φράγγων ατρατώ Σ

10 Οχοπεΐα&αι προβήκει ΚΗ] εικός γε λογίξεβ9αι Ζ

14 των γερμανών πρέοβεις ΚΗ] φράγγους Χ

16 ηδη ΣΗ] Οία. Κ

17 τονς βαρβάρους ΚΗ] τοις βαρβάροις Χ

19 ίπάγεα&αι ΚΗ] επαγαγεο&αι Σ,

280, 1 πεμψας ΚΗ] ίπιπεμψας Σ

9 επειδή τε ΣΗ] επει δε Κ

281,4 τά πιβτά δόντες ΚΗ] δόντες τα πιάτα. Σ

6 βίΰιγις ΣΗ] ΰίττιγις Κ

19 ίπιβκή'ψαντες Η] επιβχεψαντες Κ, ίπειβπεΰόντες Σ

282, 4 τον ίωάννην ΚΗ] τώ Ιωάννη Σ

10 <$έ ΚΗ] δη Σ

15 αντον ΚΗ] αυτών Σ

16 ίατιν ΚΗ] οπι. Σ

20 τάς ΚΗ] οιη. Σ

21 βελιαάριος Κ] βελλιαάριος Η, δ βελιΰάριος Σ,

283,4 ωνπερ ΚΗ] οπερ Σ

5 νώ τε δολερώ ΚΗ] τότε δολερώς Χ

Οιιπι Ιοοΐ ςιιοδ αίίαΐϊ δϊηί φΐίηφί&^ίηία δβχ, άυοάθ-

ίτΐοίβδ δβφίβηιΐιιιη ρυίανϊ οοηδβηδίιπι οοάίουπι ΚλΥ αιιί

ΚΗ, δβιηβΐ οο«ϋοβπι Κ βοΐιιιη, νΐοϊθδ δβρϋβδ ρι-ίΐθίυΐί

οοηδβηδίιπι Σ1Υ α,ηί ΣΗ; ηαβ ναιΐαβ Ιβοίϊοηβδ ιιί ρΐβ-

ηιηΐφΐβ ηίοίΐ αΐίιιά βηηΐ ηΐδϊ πιβη(]Ε δοοοπϋα 1ίΙ)Γ3,ι·ϋ ογϊθ,,

ΐΐα ραιιοί Ιοοϊ νβΐυΐ 249,14. 278,13. 279, 7 βί 8. 279,10

θΐ 14. 283,5 &άβο νβ,Γίαηί, υί ηθΐηο ροδδίί ηβ££ΐΓβ αΐίβπιιη

οοάίοβπι άο ηοιηίηθ άοοίο οοττβοίΰΐη βί Β,ιιοίαπι βδδβ. (}ηοά

ηίδ Ιοοϊδ οπιηίοπδ οοάβχ Κ οοηνβηϊΐ; οιιπι βχοβΓρϋβ Οοη-

δί&ηίίηίαηίδ, ίηάβ ρΐΌΡαίηΓ ηιιηο ρΓαβββΓθ ίηίβ^τυιη ΡΐΌΟορϋ

οοηΐβχίυπι. Ροδίφΐ&πι ηειβο άβ 1>οηϋ3,ί.β άυαηιπι ίαπιίΐία-

ιτιπι οοθϊοιιπι άίχί, ηυηο ριϊπιο άίδδβΓβ,πι άβ οοάίοΛυδ, φή

οοηΐίηβηΐ ρήοΓβδ ηηοϋιιΟΓ 1ϊΙ)Γ0δ άθ ββΐΐϊδ, άβίηάβ άβ ϋδ, ς[ΐ>ί
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θχΐΐίοβηΐ ρ08ΪβΓ10Γβ8 φΐαΐίΐΙΟΓ ΙΐΟΓΟδ, ροδίΓβπιο 1)ΓβνΐίβΓ άθ

βχοθΓρίίδ Οοηδί&ηΐϊηϊ&ηίδ, φΐαβ ίηβΟΓΛηηίυΓ άβ 1θ£»ίϊοηϊοιΐ8.

Ββ οοβίοΐ&ηβ, φΐΐ οοηϋηβηί ρι-ίοΓβιη ίβίτβΑβιη.

(}ιπη3.πι ηβχυκ ίηίθΓ οοάΐοβδ, φΐϊοαβ βχδίαηί ρήοΓβδ

φΐαίίιιΟΓ 1ίΙ>η, ϊηίθΓΟβά&ΐ, Ιιοο 8ίθΐιιιη&ίβ ΙΛγοπιπι δϊ§ηί-

ήοαπιαδ :

 

2 «1 τ α ο α

χ, χΐ (χΐ = βχοΐιβΐτριΐδ οοάΐοιπη, α,ηϊ οοηίϊηβηί βχοβΓρία

Οοηβίβ,ηΐίιιΐβ,ηα) ζ, ζί, φ, ^ 8αηΐ οοάίοβδ άβρβηϋίί.

α = οοά. ν&ί. ρ-β,βο. 1001.

0 = οοά. Οΐίο1)οηΐ8,ηιΐ8 §γ&θο. 82.

Ρ=οοά. Ρ»ΓΪ8Ϊηιΐ8 ρτΕβο. 1702.

Τ=οοάίοίδ ν&ϋο&ηί ρτ&βο. 152 ρι-ϊοΓ ρίΐτδ.

ο — οοά. Μαζβτίηιΐδ 4462.

ά = οοά. Μοηαοβηβϊβ ^γεθο. 513, ομιαΐίηοι· ρήοιτιπι ΙΓΒγο-

Γ11Π1 άθ ϋβΐΐϊδ.

β = οοά. Ρβχίδίηυδ §Γαβο. 1699.

& = οοά. Ματοϊαηυδ νβηβΐ. 398.

ιη — οοά. Μοη&οβηβίδ ^γη,θο. 48.

Ο = Οοά. Ρ&ΓΪ8Ϊ11118 §Γ8,βΟ. 1700.

2 = οοά. Ρ8ΧΪ8Ϊιιυ8 ^ταβο. 1601.

τ = οοά. ΑηΛι-οδί&ηιΐδ Ρ 270 βιιρ.

» = οοά. Απι1)Γ08Ϊ8,ηυ8 β 14 κυρ.
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$χ = βοά. Αιη1)Γ08Ϊ»ηιΐ8 Ρ 74 βιιρ.

ί = βοά. Ρατϊδίηαδ §Γαβο. 1038.

^ == οοά. Β&Λβηηιΐδ II 2.

ι; = οοά. Νθ3,ρο1ίίαηα8 II 0 32.

Οοάϊοββ, οροβ ηοη ίηδρβχί, βιιηί Ιιϊ:

α — οοά. Ιιθίάβη8Ϊ3 & Ιθ8. 8θ8,1. 1β£&ΐ. 5.

/5 = οοά. ΚοπίΕΐηυβ Αη^θΐϊοιίδ 25.

;· = οοά. Εδουή&Ι. Γ I 8.

ό = οοά. νίηάοβοηβηδίδ ίηβοΐ. ^ταβο. ΟΟΙΙΙ.

ΙιϊίίβΓίδ πίΕΪαδοιιΙϊδ ηοίανϊ Ιιίο βί ρ. ΧΕΙ βοδ οοάϊοββ,

φΐοβ 3,οοιΐΓ3,1;β οοηίυϋ οοηΐβχίηδ οοηδϋίιίθηάϊ οαιΐ8&, ηώιυδ-

ουίϊδ βοδ, βχ φΐϊΐηΐδ ίπιοΐαπι οαρβΓβ ηοη ρθ88\ιπηΐ8. ΟΓάί-

ηθΐη ΙϋΛβπιπιπι δβοηίυδ άβδοι-ίββ,ιη ρήπηιιη ίΐΐοδ, άθΐηάβ 1ΐ08.

α = οοά. ναί. ^ταβο. 1001 (οΐίιη 709). Εδί βοπάπ-

οΐηυβ ββ,βο. XIV., Μίοπιπι τηοάαίιΐδ 250X165 πιπί., οο-

Ιιιπιη&ηιιη 155—176x85—94 πιπί. Οοηβίαί 151 ίοΐίϊδ,

ηυειΐβΓηϊοηίοιιβ 19, ιιηο ίβ,δοϊοαίο (20.) δθχ ίοΐίοηιπι,

6 ροδίτβπιβ, ίοϋα φΐαίβι-ηίοηϊδ ξ" βί ρπιηυιη ίοΐϊιιπι φΐα-

ίβΓηίοηϊδ η ρθΓΪθΓΐιηΙ Οπιηϊιιιη ίβΓθ ςυΒ,ΐθπιίοηυιη ΟΓάο

Ιϊΐίθΐΐδ ηοίβ,ίιΐδ ββί; & ίοΐ. 1 ηδφΐθ 3,ά ίοΐ. 50 ρα^ίη&β,

ϊηάο ίοΐϊα ητιπιβίΊδ ίηδϊ^ηίίβ, δΐιηΐ. Αηίβ οοηίβχίιιπι ίπα

ίοΐια ν&οιίίΐ αάάϊάίί οοάίοί 1>ϊΙ)1ίορβ£ϊΐδ: υηηηι οηαΓί&οβιιιη,

ά\10 Π1ΘΠΐΙ)Γ3,ηΒ,0β8,, ρΟδί ΟΟηίθΧίΐΙΠΙ άπΟ Π1ΘΠΐ1)Γ8,η3,0β£1,

ιιηηπι οηβ,Γίαοθΐιπι. Ιη δίη^υΐϊδ ρβ,^ίηϊδ δΐιηΐ 25—30 νθΓ-

6α8. ΟοηϋηβηΐιΐΓ ηοο οοάίοβ:

1. ΡΓΟοορϋ ηίδΐοπα αΐΌαηα βί ίη ϊηϊΐΐο, ρππιί £ο1ίί ιη8,<*ηα

ρ&,τίβ &ΐ>30Ϊ583,, βΐ ϊη £ηβ ηιχιΐϊΐβ,; βχδίβ,ηΐ οαρ. 1, 14—30, 1

έ'μπροα&εν—ποιείται, Μ. 1—50.

2. ΡΐΌΟορϋ άθ Οθΐΐίβ ΙΛη I (7, 23) τον παΐδα υδφΐβ £ΐά ίϊηβηι

ΗΒΗ βθοαηάί, Μ. 51—87τ.

3. Άριΰτείδον ρήτορος προς 'Ροδίονς περι δμονοίας, ίοΓ.

88—94.

4. τον μεγάλου Βααιλίου λόγος προς τονς νίονς, οπως αν

Ελληνικών ώφελοΐντο λόγων. Ιηοϊρϋ: πολλά με τα

παρακαλονντά εΰτι, άθδίηϊΐ: βνν τω πατρι και τω άγίω

πνενματι ννν και άεΐ καϊ εις τονς αιώνας των αιώνων,

άμην. ίοΐ. 94—151 (ίοΐ. 151τ ναοπυηι βδί).
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Ρΐ'οοορϋ άιιο ΙΛπ άθ 1>β11Ϊ8 Ιαοτιηοβϊ δυηΐ. Ββδίιηΐ ί'βΓβ

βαάβπι, φΐβ,β ϊη οοάϊοβ Υ άθβδδβ άβπιοηδίΓ&οο. Ιη £οϋο II δοή-

ρΐυπι Ιβ^ϊιηυδ: Ιοαηηθδ Ιονβηδ(?) Οαηοηϊοτίδ Βββθΐιίοθηδίδ, ϊη

ίοΐίο ΙΙΙΤ: ίβτοριχά, ίη ίοΐίο, φΐοά ροδί οοηΐβχΐιιιη αάςΐί-

ΐυπι βδί, νβΓ8ο: το παρόν βφλίον ην τον Θεολογίτον, ίχεΐ-

νος | άπεχαρίΰατο τοντο προς τον πάτερα μον. ΡΓΟΟΟρίαηΕΐ

ίη ηοο οοάίοβ αηα πιαπα, άϊ> αΙΐβΓα οθϊθγβ, βοηρΐα 8ΐιηί.

ΙιίίίβΓΒ,β ηΛηοβ,ί&θ ϊη βο ηοη ίηνθηίτιηΐυι·, ίοΐβ. ιηιιΐαπι

ηθ§1βοίυηι. Οοπιρβηάϋδ νιιΐ^αιϊΐιυδ ρ&δδίπι υδΐΐδ θδΐ ΙΛγη,-

γιπ8. Ιιθοίίοηθδ νβτίαβ βΐ βηίθηάειΐίοηβδ αά ηίδΐοτίαπι άκά-

ηωη ά Μοοίαο Αΐβπιαηηο 83-θρβ πίΕΓ^ϊηί δάδΟΓίρΐαβ δΐιηί.

Οοηίβχίιΐδ ίη ο&ρίίίΐ άψβδίηβ βδί. Ρ. 100 ίη πιβ,Γ^ίηθ

δοηρίηιη Ιβ^ίπιυδ: ,,πηίδ οαρ. XXIX", ρ. 101: ,,ηϊηο ίη-

οίρίΐ ΙϊΙιθγ ρηηιιΐδ ΐ>β11ϊ ΡθΓδϊοί ί^ρϊδ βάίίτΐδ". Οοηίηΐίί

ηυηο οοάίοβπι Μ. ΚΓ&δθηίηηϊΐΣον, ψιϊ ΡΐΌΟορϋ ηίδίοη&ηι

Β,Γοαη&πι ίη νιιΐ^ιιβ βάίάίί ά. 1899.

Ο = οοά. Οΐίοβοηίαηυδ £ταβο. 82. Εβί οηαΓΐαοβτΐδ

δαβα XIV., ίοϋοηιπι πιοάιιΐιιβ 312X209 πιει., οοΙιιηιηείΓΐιπι

235x130—140 πιπί. ϋοηβίαΐ ίοΐϊϊδ 145. Νοί&β, φΐί-

1)Πδ φΐαΐθΓηίοηβδ ηιιπιβΓειηίιιι·, δβ,θρβ οοπιρ&Γβηί νβΐιιί

ίοΐ. 1 τεββαραχοβτόν ογδοον, ίοΐ. 9 τεββαραχοβτόν ϊννατον,

ί'οΐ. 17 πεντηκοΰτόν, ίοΐ. 57 πεντηχοβτον πέμπτον, ίοΐ. 71

πεντηχοβτον 'ε'βδομον, ιοί. 79 πεντηχοβτον ογδοον, £θ1. 93

ενδέχατον, ίοΐ. 110 τριβχαιδέχατον. ϋΐΐίπινίδ ί&δοϊουΐηδ

οοηδΐ&ΐ 12 ίοΐίίδ. Εοΐία ηοη γθοϊθ πτιπιθγ&ϊβ, δυηΐ, νβΐυί

ίοΐϊυπι, φΐοά δθηυίΐτΐΓ 98, ίηδί^ηίίηπι βδΐ ηππιβΓΟ 100.

Αηΐβ οοηΐθχίυιη ΗΙ)1ίορβ§υδ ά,υο ίοΐϊα, ροδί οοηίβχΐπιη

ηηπιη αάάϊάϊί. Ιη δϊη^ηΐίδ ρ3.§ίηίδ δΐιηΐ 32 νβΓδηδ. Οοη-

ΐίηβηΐιΐΓ ηοο οοάίοβ:

1. Άγα&ίον βχολαβτιχον Άβιανον Μνρριναίον ίβτορίαι, ίοΐ.

1—84.

2. ΡΓΟΟορϊί ρατδ ίβΓίϋ Ηοη άβ οθΐΐίδ: 330, 22/23 επι-

βονλην ηδφΐβ ηηβπι, βΐ φΐατίοδ ΙΛβΓ άθ ΙιβΙΗδ, ίοΐ.

85—145.

Ιη ίοΐίο II ίηνβηίιιηίυΓ ηαβο: „Α§αίηϋ βοηοΐβ,δίίοί

ηίδίοιίαβ Εοηΐ3,η3,β. ηοη δϊ δα δϊ δια δίαπιραΐο. |ΡΓθοορϋ

<1θ ββΠο ναηάαΐϊοο. | Ιοαηηίδ Αη§β1ί ϋυοϊδ ά\> Αΐίβ,θηιρδ
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βχ (τΓΕβοο πι. 8. Νγ. 82". ΑΙ) ηηβ, πιαηη ηίο οοάβχ θχβ,-

ΓΒ,ίιιβ βδί. ΙιϊΐίβΓαθ ϊηίίϊαΐβδ , ϊηδΟΓίρίϊοηβδ δϊη§υ1οηιπι

Ιϊβτοηιπι, οπι&ιηβηία πιϊηΐο άβρίοί» δηηί. Ιοίβ, δηβδοπρίηηι

ηηοά άϊοϊίυΓ οπιίδϊί 1ϊΙ)Γαπιΐ8, οοπιρβηάηδ νηΐ£3ΓΪ1)ηδ ραδδίπι

αδτιβ βδί. Νοίαβ γεγο πιατ^ΐηί πΛγο αάδοπρίαβ δηηί.

Ηαηο οοάϊοβπι οϋπι ραΓίβιη ίηίδδβ βοά. ΑπΛίΌδ. Α 182

δηρ. άβπιοηβίΓβ,νϊ ίη Ηγ 3 ρ. 149.

Ρ= οοά. Ρυχίϋ. §τ&βο. 1702 (οϋιη 2078. 2554). Εβί

ιηθπιΙ)Γ3,η3,οβιΐ8 δαβο. XIV., ίοΐίοηιπι ιηοάηΐηδ 283x208 πιιη.,

οοΐυπιηαπιπι 203x132 πιπί. Οοηβίβ,ί ίοΐϋδ 190, φΐβ,ΐβι·-

ηϊοηιοηδ 24 βί ιιηο ίοϋο; δβά ηααίβπηοηΐδ ια' άηο ίοΐία άβ-

δηηί, ηηβ,ίβπιίοηϊδ ιγ' ιιηηπι ίοίηυη ρβιϋί. ΙάίίθΓ&θ %τ&β-

03.6 (α υβφΐβ β,ά κδ), φιΆ\ΐ5 ί'&δοίοηΙοΓαιη ογΛο ίη<ϋοθίηι·,

οοπιρβ,Γβηί. Ρο1ί3, ίηβϊ^ηϊία δηηί ίηίτβ, οοηίβχίηιη ρΙηπΛο

ηαπίθΠδ Ατβ,οϊοίδ βί αίΓ&πιβηίο ηίδ ηοίίβ: Α, Α2, Α3, Α4,

Α5, Α6, Α7, Α8, Β, Β2, Β3 βίο. Ροδί Ζ8 δθφΐίΐιπ- 8,1,

3,2 βίο. ϋθδοπί υ, Ι<8, Ν8. 8αρΓ3, οοηίβχίηιη ίοΐίβ,

ιιιιπιθγΪ8 Αγ8,ΜοΪ8 ραηιιη αοοηι-αίβ ηοίβ,ία δηηί. Αηίβ οοη

ίβχίιιπι Ι)ϊΙ)1ϊορθ§ιΐ8 5 ΓοΙϊε οηβ,Γΐαοβ», ροδί οοηίβχίιιπι ηηηιη

ηιβπΛΓβ,ηβ,οβηπι βάάίάίί. Ιη δΐη^ηΐίδ ρα^ϊηίδ ηηιηβΓ3,ηίΐΗ·

30 νβΓβηδ. ΟοηίϊηβηίϋΓ ηοο οοάϊοβ: ριϊοΓβδ ηηαίίηοΓ Ηβη

άβ Ρβΐΐϊδ ϊοΐ. 1—190. Οπιηϊβ, 3,1) ιιηβ, πιβ,ηη δοιϊρίβ, βΓ&ηί;

ρβΓΪβηιηί ΐαπιβη βί 8, ΓβοβηίίοΓβ ηιαηη (δβ,βο. XVI.) βχ οο-

άϊοβ Μβ,ΓΟΪαηο νβηβίο 398 βαρρίβία δηηί ηαβο: ίοΐ. 90 βί 91

(1256,25—262,16) ηλ&ε—Ίβαάχης. Μ.97—99 (I 277,5—

287,18) εχανααν—άνήρ. ίοΐ. 112 (I 325,4—327,24)

ηλίω—είΰάγοναιν εις τι. ίοΐ. 115 (I 333, 22—336, 16)

Βανδίλοις—κ&ΰαν την. ίοΐ. 129—130 (1375,21—381,9)

ρρηνιχον πέλαγος—τό ϋδωρ. ίοΐ. 177—-178 (I 513,5—

519, 7) μίαν—χτεινομένονς. ΙηίβΓΟΪδβ, ηβηηο δηρρίβίβ, δηηί

η&βο: ίοΐ. 82 (I 229,1—231,21) Ναβεδην—αντης. Μ. 86

(I 243, 1—245, 23) χαταθχε·ψόμενον—των. Ιη ίοΐίο νν

πιϊηΐο βοηρίβ, δηηί:

προχοπίον χαιβαρεως της ηρώτης τετράδος

των χατ αντον οχτώ ίβτοριων η πρώτη.

τον αντον της ηρώτης τετράδος των χατ αντον

οκτώ ίβτοριων η δεντέρα.
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τον αντον της πρώτης τετράδος των κατ αντον

οκτώ ίατοριων η τρίτη.

τον αντον της πρώτης τετράδος των χατ' αντον

οχτώ ίατοριων η τετάρτη.

Ηίδ νβΛίδ άβίβϋδ βιιρθΓδΟΓίρίαπι βδί: ιστορία των γότ

θων. Ραυίο ίηϊθΓΪιΐδ ίη βοάβιη ϊοϋο ίηνβηίηηΐιΐΓ η&βο:

προχοπίον χαιΰαρίως περί των γοτ&ιχων ίατοριων βιβλία δα.

Ι/ίϋθΓΕίβ πΛηοαΐ&β ρΓίΐθίθΓ ππιΐίαδ £ΐ1ΪΕ8 ίηνβηίυηίιΐΓ η&β:

Προχόπιος (I 4, 1), Ταντά τοι (I 5, 13), Όαπερονν αμελεί

(I 5, 24), Έχρώντο (I 6, 16), Τον βίον (I 7, 17), άμη-/

Χανίαν (I 8, 9), Χρόνω (I 148, 1), ααρα-/ Κηνών (I 149,2),

Τον ονόματος (I 149,14), 'Ρωμαίονς (I 149, 24), Ό περσών

(I 150, 7), Ό των (I 151, 1), Ό μεν (I 307, 1), "Η ξνμπα-

βαν (I 308, 3), Και δ (I 308, 16), Άλλ' έ'χ (I 309, 2), Την

της (1309, 12), Γελίμερ (I 419, 1), Καϊ προδοβίαν (1419, 10),
Ταντα (I 420, 9),ΤΟντοι (I 420, 23), Παρεαχεναατο (I 421,9).

Ιη ήηβ νθΓδίιαπι βαβρβ τΐ8ΐΐ8 βδί 1ίθΓ3,π.ιΐ8 οοπιρΘίκϋΪΒ νυί-

^8,ηΙ)ΐΐ8, ίοία ηαιιΊηιιη ροδηίΐ ίη νβΛίδ νθΐιιΐ: έτεχτψνατο, .

ηβ&οντο, οπιίδίΐ ϊη ιιΐίίπιίδ 8^Ί1β.ΐ)Ϊ8 ηοπιίηυπι. Ραηοβ,θ ηοΐαβ ι

γιΛγο 3, ριΙπίΗ, ιη&ηη πιεΐΓ§ίηί αάδοηρίαβ δΐιηί, ρΓαβίθΓβα

βΐίεμιίδ άοοΐιΐδ ΐη £ο1ϋδ 1—84 βτ^υπιβηίβ, δβ,θρίβδίπιβ ϊη

ηιβχ^ίηθ αάηοίβ,νϊί. Ιη δίη^ηΐίδ ίοΐϋδ νβΓδίδ διιρβΓ οοη-

ίβχΐτιιη πιίηίο δΟΓΪρίιιηα βδί: προχοπίον, ίη ίοΐίίδ Γβοίίβ:

ίατοριων α', ίβτοριών β' βίο. Εχβπιρίυπι, φΐο ιΐδΐΐδ

βδί ΙίΙη-αΓίυδ , 1&οιιηθ8ΐιηι ίιιίδδβ νίάβίυι·; ίίαφίβ δ&βρίιΐδ ■

δρβ,ίίο ναουο Γβΐίοίο θ&, φΐαβ άββΓ&ηί, βχ β,ΐίο οοάϊοβ

δυρρίβνίί. _

V = οοά. Υ&ϊ. £Γ3.θο. 152. Εδί οη&ι-ίβ,οβηδ δαβο. XIV., ;

ίοΐίοπιιη ηιοάιιΐιΐδ 290x200—214 ιηπι., οοΐνπηηαβ ίοΐίο- ^

πιιη 3—149 δΐιηί β,ΐίίίηάίηίδ 210 πιπί., £ο1. 150—308:^

222—228 ιηπι., ίηάβ ιΐδςιΐθ πηβιη: 228—250 πιπί., Ια- ^

ίίίυάίηίδ δηηί οοΐιιπιηβ,β £ο1. 3— 149: 142—150 πιπί., £ο1.

150—309: 155—160 πιπί., ίηάθ υδφΐβ αά ίϊηβπι 168— ^

190 πιπί.; οο1ιπηη& £ο1. 341, φΐο<1 οοιηρίίοαίιιιη βδΐ, Ιαία

200 πιπί. Οοηδίαί ηίο οοάβχ Μϋβ 379. Αηίβ οοηίθχίιιηι |'

βΜίορβ^τΐδ αιΐιϋάίΐ άυο £οϋ&. ΟγΛο Μϊοπιηι ίη διιρβηοτβ ^

πίθ,Γ^ίηβ ηυπίθΓίδ ΑΓβ,Μοίδ ίηάίο&ίιΐδ βδί. ΙηίθΓ £ο1. 141
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βί 142 ίηδθΓία βυηί άιιο ίοΐϊει ναουα, ηοη ηηιηθΓαΙίΐ. Νοίαβ,

(^ιιϊΐηΐδ δΐαίιιειίυτ ΟΓάο ο,υαίβπποηυπι , ρΒ,δδϊπι οοηιρ&ΓΘηί,

νβΐιιΐ: ιοί. 9 β', ίοΐ. 16τ ία ίηίθήοΓθ ιη&ι-^ϊηβ β', Γοΐ. 17 γ',

ίοΐ. 24τ ίη ϊηίβηοΓθ πιαι-^ίηθ γ βίο., ίοΐ. 137 ιη'. Ιηάθ

ιΐδφΐβ Εΐά ίοΐ. 165 βΐ ίοΐ. 332 υδηηβ α<1 ήηβηι άβθδί ηυ-

ηιβΓβ,ίΐο φΐαίβπιίοηιιιη. £ο1. 165τ δοηρίιιπι ϊηνβηίππίδ β',

Μ. 166 / βίο. Μ. 325 κβ'. Ιη δίη^ιιΐΐδ ρ&§ίηίδ ίοΐΐοηιιη

3—149 δΐιηί 35 νθΓδαδ, ίοΐ. 150—308: 32, ϊηάβ υδηυβ

&ά βηβηι 24—36 (£ο1. 341 η&Οθΐ 47 νβΓδίΐδ). ΟοηίίηβηίηΓ

Ιιοο οοάϊοβ:

1. Ρι-οοορϋ ρΐΊΟτβδ φΐβ,ίίιιοτ ΙΛγϊ άβ Ιϊβΐΐΐβ, ίΌΙ. 1 — 141.

2. Ιϊλοντάρχον Σνμηόΰιον των ζ' σοφών άχέφαλον χαϊ άτε-

λεντητον. Ιηοίρϊί: τήν ενος άχονβαβαν . . ., άθδίηίΐ:

μεν ταϋρον άμφι τρίτη δε ... = (ϊτβ£. Ν. ΒθΐΉΕΓάαΙάδ,

1 ΡΙτιίβ,Γοηϊ Οηβ,θΓοηβηβϊδ ΜοταΙίΒ, νοί. Ιρ. 373, 5—399, 11.

3. Ρτοοορπ (ραΜυοτ ροδίβηοτβδ ΙΛη άβ Ίοβίΐΐβ, ίΌΙ. 150—319.

4. 'Λγα&ίον Μνρριναίον ίβτορίαι, ίΌΙ. 320—379.

Ιη ρηιηα ρβ,Γίβ ιηιιΐίαβ Ιίκηιηαθ δΐιηί. Ώβδυηί η&βο:

χ 181, 1—183, 11 Μέγας—ίεναι. 184, 16—186, 26 Χοα-

ρόης—εμενον. 201,3—216,27 δ μεν—εχρήτο. 223,18—

228,10 Βελιβάριος—ή&ελον. 246,4—247,6 Βελισάριος—

είναι. 284,13—287,3 Χοβρόης—χώρα. 292,9—292,17

άλλ'—Μοχήρηβις. 296,12—296,14 Πέτραν— ίξαπιναίως.

297,5—297,15 ον—βιαξόμενοι. 299,8—299,20 ίπεί—

τρι. 301,6—302, 3 τοις—εΰήγγειλαν. 312,5—315,18 βα-

■'λενς—πνλας. 338,6—340, 7 επραβΰε—νπετόπηΰε. 344,15

—344,17 μήτε—ξνμβηναι. 345,10—12 επι—εγένετο.

•46, 5—6 αποΰτάντων—όντων. 347, 6—18 επειδή—

ανατώταχος. 349,21 —24 Ικει—είεν. 367,16—17 και—

/ει. 372, 19—20 ταύτη—ί'αχε. 400,19—22 Λελφιχα—

,νμβαίνει. 400,24—401,2 Πάλλαντος—εχάλουν. 401,7—11

ετνχηχε— ύπούργει. 401, 25—402, 4 άλλ'—ήούχαξον.

!05, 23—406, 23 των γάρ—χόαμω. 437, 18- 438, 12 ηα-

ά—άνεχώχενον. 439,16—17 χαϊ—άνεΰώΰατο. 465,20—

66,4 τό—ά&αραονντας. 469,4—5 τε και άηονώτερον.

72, 18—21 των—ηρονοήβω. 473, 3—4 επιβτείλας—

/.ωνται. 475,5—476,5 γνναικών—ε'ίη. 480,12—481,3

ΡΒΟΟΟΡΠΤ8, βά. Η»Ϊ1Γ7. I. 0
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ώς—φνοει. 481, 8—21 Μετά—πιέζεται. 483,26—485,11

ονχ—χαι. 492, 14—21 οϋδε—δεδιέναι. 494, 8—496, 1 το-

ΰαντα—βτράτενμα. 507,5—19 οΐτε—ωρμηντο. 511,17—

512,5 'Ρωμαΐοι—βψΐβιν. 522,23—523,4 τω όε—άπαντα.

527,21—529,3 Χρόνω—εχώρηΰεν. 532,4— 5 περιώδννός

■— μάλιβτα. 535, 24—537, 8 Γόν&αρις—διενοεΐτο. Α φΐίη-

φΐβ ΗΙίΓ^Γϋδ οοάβχ βχβ,Γαίιΐδ ββί. 8οήρδβηιηί: 1. ΙΛγει-

ή\ΐ8 XIV. δ&βοΐΐΐο: Μ. 3—136,1 11,22—539,2 ονπερ—

ύπερ; ίοΐ. 142—149. 2. 1ϊΙ)Γ8χίυ8 XIV. β&θοηΙο: Γοΐ. 150—

222, 114,1—290,21 Τά μεν—βααιλείαν; £61. 224—228,

II 298, 24—323, 10 ίαχνροτάτγ—άλλων; £61. 230—238,

II 327,6—361,20 &βτε— πλείατας. 3. 1ϊΙ)Γίΐηυ8 XIV. βαβ-

οπίο: ίοΐ. 238Τ—308τ, II 361,20—624,17 ΰίτον—διόπερ.

4. ΙΛπιπυδ XV. δ&βουΐο: Μ. 1—2, 14,1—11,22 Προκό

πιος—χ&ρόν τι,να. £61. 137—141, I 539, 2—552, 12 σω-

τηρίας—γενεα&αι. (<3υαβ βχ&ΓΒ,νίί φΐ&ι-ίυδ δ<3ΐ·ίΙ>&, νίάβηίιΐΓ

βί ίρβει πηχίδδβ β οοάίοβ χ.) 5. 1ίΙ)Γ£ΐΓΪιΐ8 XV. 88,βου1ο : £ο1. 222,

II 290, 21—298,24 χα&ίαταΰ9<χι—αντον;Μ.229,ΙΙ 323, 10

—327, 5 ίπιτηδείων—ξνμβέβηχεν,Μ. 309—379, 11624,17

βαοιλενς ιΐδο,αβ Β,ά βηβιη ηίδίοηαπιπι Α^β,ίηΪΕίβ. Ιιίίίβι-β,β

ηιοηο&ίίΐθ 3, ρτίπιο βί ίβτίίο 1ίΙ)Γ8,ΓΪο ρβΓΜίιΙΐαθ, α δβοαηάο

ρίΐιιο&β ίη ϊηίίίο €[ηίηϋ βί δβχίί 1ίΙ)Γί άβ Ιιβίΐίδ, 3, ηιιβχίο

βί ο,ηίηίο ηηΐΐαβ άβρίοί&θ βιιηί. δβουηάιΐδ 1ϊΙ)Γ8,γϊιι8 δαβρβ

ΙίίίβΓ&δ θο οοηδίΐίο οιηίδίί, υί ββδ ροδίβα πιίηΐο άβ-

ρίη^βΓβί; ψιοά ηηπκ^υβ,πι ίαοίιπη βδί. Ιίβ,φΐβ ρ&δδίπι ϊη

ϊηίίίο νβΓδυυπι βίη§υΐ8,β ΙίίίβΓβ,β άβδΐΐηί, οϊ. Ή.γ 'ό ρ. 162.

Ρ1ΐΗ·ίπι& αΓ^απιβηίβ, πιΐηίο ρηπαυδ θί ίβΓίίιΐδ ΙίοΓ&ιταδ,

ηαΐΐβ, οβίβιί αάδστίρδβπιιιί, αίΓαπιβηίο ηιιιΐία αάάίάίί τβοβη-

ίίοΓ ηιαπαβ ίη β» ρ&τίβ οοάίοίδ, ηυβ,β οοηίίηβί ροδίθήοΓβδ

ίΙιααίίιιοΓ 1ίΙ)Γ08 άβ ϋβΐΐίδ υδφΐβ βά ί'οΐ. 308. Αηίβ δϊη-

^αίοδ 1ίΙ>Γ08 Ρ&ΓΤ3, ΟΓΠΒ,πίθΐιία άβρίοία δυηί.

ο = οοά. ΡίυΪΒ. Μ&ζβ,Γ. 4462 (οΐίπι 1297). ') Εβί οηαΓίαοβυβ

8»βο. XV., ίοϋοηιιη πιοάιιΐνιβ 272x198 πιπί., οοΐυπιηβ,ηιπι 202—

210x145 πιπί. Οοηβίαί ίοΐϋβ 176, ^ιιοίθΠΐίοηίΙοϊΐΒ 22; φΐ8,ί£αοΓ

ιι1ϋηι& ίοΐία ν&οναα 8ΐιηί; ηβφΐβ ίοΐίοηπη ηβφΐθ φΐβ,ίβπιίοηιιπι

1) οί. Α. ΜοϋηίβΓ, Οαίαΐο^τιβ άββ πι&ηιιβϋηΐβ άβ 1& ϋίβΐίο-

ίηβφΐβ Μαζ&ηηβ, Ρβχίβ 1890. Τοπι. III, ρ. 355.
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ΟΓάο ηυιηβΓΪβ ίηάίοίΐΐιΐδ ββί. Αηίβ οοηίβχίηπι οΐΜίορβ^πβ αηηπι

ί'οίπιηι ναοηηπι, ροβί οοηΐβχίαπι άπο ίοΐίβ, ναουα αάάίάίΐ. Ιη

Βίη^ιιΐΐβ ρ8,£ΪηΪ8 βηηΐ; 29 νβΓΒυβ. Οοηϋηβηίυι Ιιοο οοάίοβ:

1. ΡΓΟΟΟρϊΐ ΡΓΪΟΓ88 <ρΐ£ΐΜιιθΓ ΙΛπ άβ 1)β11Ϊ8.

2. Ιηϊϋηπι φΐίηϋ 1ί6π: τα μεν ονν ίν λιβνη πράγματα τήάε

ρωμαίοις έχωρηοεν. έγώ δε ίπΐ πόΐεμον τ6ν γοτ&ικον εϊμι.

Ιη ίοΐίο 1 ίηνθηϊυηίπΓ ηβ,βο: ,,χρ' μον δύναμις. Ιηβϋίυίίο-

ηΪ8 ΡείΓΪΒΪβηδϊβ , θΓ»ίοπί Β. ^8υ." Α1> ιιηα πι&ηιι Ιιϊο οοάβχ

βχαταίΐΐβ ββί. Τϋηϋ βϊη^ιιΐοηιπι Ηογοπιπ», ΙίΜβΓαβ ίηίϋαΐββ,

' ηοηηυΐΐαβ ηοΐαβ πιατ^ϊηαΐββ πιίηΐο βοηρί&β 8υηΙ. Ιοί», ηηοά

άϊοϊίυΓ 8υο8θήρίηιη, οπιάβΒυπι ββί. Ουπι ίη Ιιοο οοάίοβ βαβάβηι

ΗίίβΓαβ ηιΙ)ηο8.ί&β ΐηγβηίαηίητ, ψιαβ ίη Ρ, Βΐηβ (ΙιαΜο ϊγ&πβ-

80ΓΪρίΐ18 ββί βχ Ρ.

ά = οοά. Μοηβ,ο. £ταβο. δ 13. ΕβΙ οη»Γί£ΐοβναΒ βββο. XVI.

βχβηηίϊβ; ίοΐίοτηπι ηιοάυΙυΒ 200— ·222χ142—162 πιπί., οοίππι-

η&τιιπι 132—180x90—120 πιω. Οοηβίαί ίοΐϋβ 711. (^υ&ίβηιΐο-

κβ8 ΕΓίΪΒβίπιβ οοπιρ&οϋ ηυπίθΓίΐΓΪ ηοπ ροββηηί. ΟπΙο ίοΙΪΟΠΙΠΙ

ηηπιβπδ Αγβ,οϊοϊβ ϊηάίοβ,ίπΒ 6β1 Ιη πΐΜ^ίηβ ηυπιβπ &άΒθηρίί

?υηί, ηνιΐοϋΒ ογοΙο ϊοΙϊογππι οοάά. ιη βί η ίηάϊοαίυι·. Αηίβ οοη-

ίβχίιιπι οίΜίορθ^Ήβ άπο ίοΐία, ροβί οοηίβχίππι πηιαπι ίηΒβ-

ηιϋ. Ιη βϊπ^ηΗβ ρ&^ϊηίβ βυηί 14—33 νοΓβυβ. ΟοηίϊηβηΙιΐΓ ηοο

οοάίοβ :

1. Ρτοοορη άβ αβάίηοϊΪΒ ΙπΒίϊηίαηϊ, ίοΐ. 1—26. Ιη βηβ &άηο-

ί&ίηηι ββί: ,,ΟατοΙηβ Εβ,ΐΛαβΠΒ άβΒοπρβίΙ βχ νβί. πιβ."
•2. ΗΐβΙοη&ηιπι ΡΓΟοορϋ / Ο&ββαπβηβϊβ ΙΛή οοίο / β οοάίοβ Βοίοο

ίτβ,πΒβοπρΜ. / Νοίαβ ϊίβηι &ά Ιΐοπιπι άβ ΑβάίποπΒ/ Ιυβϋηίαηϊ,

Γ]ϊΐϊΐ>\ΐ8 ηαοίβηαβ άββίάβΓΗ,- / ία ίη ηοο ΒΐιρρΙβηίπΓ βχ / οοά.

ΐΛΐίβίίαηο, ίοϊ. 27—348. 350—711. ΟοΙϋ,νηβ 1ί1)βΓ άβΒΪηίί

ίοΐ.699. Α ίοϊ. 700ηβ(ΐαβ8,ά £ο1. 711 βηρρίβία βππ* (II 042,24—

662, 18 βτρατιαν—αντοϋ), ψια,β άββΓβ,ηί ίη οοά. η. Ιη βυρβίΊΟΓβ

πίΕΓ^ϊηβ ίοϊ. 700 βοπρίηπι ββί: ,,ρ. 662 ΐη οοά. δοβ,Ι.", ηηάβ

ΒβςυϋιΐΓ ηαβο άββοπρίβ, ββ8β β οοάίοβ Ιίβίάβηβϊ.

'ί.Έχ των Γρηγορίον (βίο) τον Κεδρηνον. Τω ϊ' χαΐ ξ' ίτει—

ίπέλιπε, ίοϊ. 349, οϊ. ρ. 164 βάίί. Ηοββοηβΐ. Ιη ίοϋο II

νβίαβ ίοϋυηι α^ΐηίίηβ,ίηπι θβί, ίη ςιιο ΒΟπρΙηηι Ιβ^ϊπιηΒ:

,,Νη. 43 (43 οΜίυπι ββί) 44 ρ. 83 / Ρι·οοορϋ άβ αβάϊβοϋβ /

Ιηβίϊηίαηί Ιπιρ."/Ηίο οοάβχ α πιη1ϋ8 (6) ηιαηίοηδ βχ»Γαίη8

β8ί. Ι;ίίίβΓ8.β ΐηϋϊα1β8 ϊη ίοϊ. 27—348 ηυΐΐβ,β, ίη ίοϊ. 350 υκ-

(χνιβ β,ά ϋηβπι ηαηά ραιιοαβ &ίΓ8,πιβηίο βοηρΐ&β ϊηνβηϊηηίαΓ.

ΙοΙβ, πηιίηιη άίΙί^βηίβΓ βηοβοπρββηιηί ΙίΐϊΓίΐΓϋ , οοηιρβηάίί8

ΓαηΒβϊηιβ πβϊ βιιηΐ. ΙιβοΙίοηββ νβ,πίΐβ βί βπιβηάΕ(;ϊοηβ8 ββ,β-

ρϊδβϊπιβ ϊη πιαΓ^ϊηβ αάηοίαίιβ,β δηηί. (^ηΕ8 οπιηβ8 ϊηνβηίβ

ϊη βάϋίοηβ Ηοβ8οηβ1ϊαηα ίτρΐβ ίπιρΓβ88&3.) Νοηηηΐΐβ,β ηο4&β

Ηοβδοηβΐΐιιβ ίη πιατ^ϊηβ β,άβοηρΒϋ, ς[η»Γυπι ίγροίηβίβ. ιβϋο-

ηβηι η&οβΓβί, νβΐηί: ,,πιίΐ; άβη Μβίηβη Βηοηβίαΰβη" ίοϊ. 848",
„8ηβοηί οσβη ειπι 684/1)ΐ8,ί" ίοϊ. 711τ. οοάίοβιη ά ίι-3ηβ-

ο*
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βοηρίαπι βχ ιη βΐ η ί7ρίδ βχβ,Γ&ηάηιη οατανίί Ηοββοηβΐίιιβ

Αη^υδίο,β νίηάβΙίοοΓηπι &. 1607.

β = οοά. Ρβ,πβ. §Γ£160. 1699 (οϋιη 362, 393, 25δδ). Εδί οΐι&ι·-

43,06118 Ββ,βο. XV., ίοΐίοηιηι ιηοάηΐυβ 286x208—211 πιπί., οοίηπι-

ηβ,πιηι 197x122 πιπί. Οοηβΐβ,ί ϊοΐϋβ 342, ηηοηιπι 1, 2, 40, 186,

187, 188 ναοηα βυηί, ίΉ,δοίοηΙίβ 26 δβηοηιπι, 22 οοίοηοηιπι,

1 (3(1) ίοΐϊοηιπι 10. Οτάο ηυβ,ίβΓηίοηυπι ΙίΜβΓΪΒ Οταβοίδ, ϊοΐϊοηιηι

ητιιηθΓίθ ΑΓβ,1)ϊοί8 ίηάίοΗ,ίηδ 68Ϊ. ΑηΙβ οοηΐβχίηιη 1>ίΙ)1ϊορβ^τΐ8

ίτΐα. ίοΐίβ, πΐ6πιΙ)Γ&η3,06& , άυο οηβιίαοββ,, ροβί οοηίβχίηπι άηο

οπΒ,Γίαοβα, ίή8, ιηβπΛΓβ,η&οβα &άάίάίΐ. Ιη 8Ϊη^η1Ϊ8 ρβ,^ίηίδ βυηί

31 νβΓ8Π9. ΟοηϋηβηίιΐΓ ηοο οοάίοβ:

ΡΐΌΟορϋ άβ 1>β11ί8 ΙΛή V—ΥΓΠ, Μ. 1—185", ΙΛη I—IV,

ϊοΐ. 189—339. Βββπηΐ ςη&β ρβηβΓαηί βί 8, ΓβοβηΐϊοΓβ πι&ηυ

Βίαρρίβία βηηΐ ίη οοά. Ρ, ρτβ,βΐβΓ 63, , ςιηαβ οοηϋηηβΓαΐ ίοΐ. 99

οοάίοίβ Ρ (I 284, 23—287, 18 απαντάς—άνήρ). Αηηο 1895 (Η7 3

ρ. 142) οοηίβοί ηηηο οοάίοβηι οΐίπι Ιοαηηίβ Ιιβ,Βοαπβ ίυίδδβ.

Οηιη α. 1898 βυπι ϊίβηιπι ίηβρίοβΓβιη, ίη ίοΐϊο V" ηαβο ίηνβηί:

προχοπίον γοτ&ιχών πολέμων τόμοι δ' / τον αντον περβιχά βι

βλία δ'./ Λ" η.° 18 άβΐΐ» 9 οβ,δβα. Λ" βί§ηίπο8,{; ηοπιβη Ιο&ηηίδ

ί,αδο&ιΪΒ, οί. Ρ. άβ Νοίηαο, ΙηνβηίΗ,ίτβ άβδ ιηΜίιΐδοπίβ £τβ08

άβ ^βαη Ιι&808,γΪ8, ίη: Μβίαη^ββ ά'β,ΓοηβοΙο^ίβ βί ά'ηίδίοίΓβ.
VI6 β,ηηέβ, 1886 ρ. 253 88. Ροΐ. 185ν αΗιβ ρηοίοίγρίοα θχρΓβδβαηι

ΙιΛββ ϊη Οπιοηί, ΪΌ,ο-ΒίηιίΙββ άβ πιβ,ηιΐΒοπΐδ §ρ-βθδ άβδ XV0

βί XVI" 8Ϊβο1β8. Ρ&ΓΪ8 1887. Νο. 42. Τοίπιβ οοάβχ αϊ) ηηα

ηιαηυ Νίοοίαί νβδίίαΓΪΐαβ βχΒ,Γβ,ίηβ 684. ΙιϋίβΓαβ ηίοΓίοαίΗ,β

ίη 60 ββ,βάβπι ίηνβηίυηίηΓ, ς|ΐΐΒ,β ίη οοάίοίοηδ 1703 βΐ 1702;

ίηάβ 8θς[ΐιίίιΐΓ ηηηο οοάίοβηι ίΓ3,η880ΓΪρίηηι 6886 8 οοάά. 6 βί Ρ.

Οοπιρβηάία γοϊο ίηνβηίβ,δ. Μηΐία Β,Γ^ηηιβηίΒ, ηιβ,Γ^ίηί ηιίηίο β,ά-

δοηρίβ, 8υη1 νβπδίπιίΐβ ββί ηηηο οοάίοβηι βχΒταίυηι 6886 Οοη-

δΐβ,ηϋηοροΐί ; 3, ΙοΕηηβ Ι/8,803,η ίη Β&ΐί&πι, ίηάβ α Οαΐηαήηα

άβ Μβάίοί Ιυΐβίί&πι Ραήβίοηιπι &8ροΓί8,ίιΐ8 ββί.

& = οοά. Μη,γο. νβηβί. 398, οΐίπι Χ06 . 21. Εβί οηβ,Γίαοβιΐδ

δ&βο. XIV., ϊοΐίοπαπι ηιοάηΐιΐδ 237x155 πιπί., οοίηπιη&ηιιη 170—

172x107—110 πιπί. Οοηδία,ΐ ίοΐίίδ 201. (^ηαίβπιίοηηπι ηυιηβ-

ταίίο ηοη οοπιρ&ΓβΙ; ηβηηβ ηί ροββηηί ηηηιβΓβ,ΓΪ, οηπι &ι1;ίΒ8ίηΐ6

βίηί; οοηιραοίί. ΟΓάο ί'οΐίοπαιη ηαπιβΓίδ ΑταΙηοίθ ηοίΗ,ίαβ ββί.

Αη4β οοηίβχΐυπι οίΜίορβ^ηδ ηνιίηςιυβ ίοΐία ναοηα, (^ηοπιπι 1,

2, 5 οηαΓίβ,οββ,, 3, 4 πιβπΛΓ&ηαοβα 8υηί, ροδί οοηίθχίτιηα άυο

πιβηιΐ)Γ3η&06α βί άυο οη&Γί&οββ, ίηββηαίί. Ιη βίη^ηΐίδ ρ»^ίηΪ8

9\ιηί 26 νβΓ8Π8. ΟοηίίηβηίιΐΓ ηοο οοάίοβ:

ΡΓΟοορίί ρποΓβ8 ηηαίίηοΓ ΙΛγϊ άβ ββΐΐίβ, ίοΐ. 4—204. Ιη

ϊοΐίο III ίΓαάίίηπι ββί ο&,παβη, ηηοά 8ρ7Γ. Ι;απιΙ)Γθβ ρηΙ)]ίο3ιτί()

ίη: Β. Ζ. III (1894) 165 8; ΙιΗ,πιΟΓΟδ ίατηβη Ιβ^ίί καΐ αν έγέμιοις

ρΓΟ: ήδν έγέμιοις. Ιη ίοί. 4 δΟΓΪρΙβ, βιιηί: χ£ προηγον των έμών

/ ι
πονημάτων, προκόπιος βηαοαρίωνος καρδηνα τον των τονβχων.
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Ροβί οοηΐβχίυπι Ρι-οοορί&ηηπι αάάϋα ββί άοχο1θ£ΪΒ, ηυαιη βθ-

(ΐαηη4υτ ηβ,βο νβΓΟ»: έτεΐίΐά&η ή παρονβα βίβλος δια χειρός

, , , , β"' ατ)
αμαρτωλού μανονηλ τον παγκρατίου μηνι απριλλιω ιή ήμ παρ

ιγϊ ΕΌ1. 206" βηηοί&ία Βυηί, φΐαβ 5ρ^Γ· Ι^β,πιογοβ ίγρΐε ίπι-

ρΓΪπιβικίΒ, οΐΓβ,νΐί ίη : Β. Ζ. ΙΠ 166. Ηίο αάάβηάηιη ββί θ» οο-

άίοί ίηβοηρία ββββ 8. ϋβχηβίηο (Ι/Εβοω-ί) ΙιβοηΐβΓβ. οί. 3 ρ. 165.

ϋββιιηί βί βαάβηι οπιηίβ,, ςριαβ ίη βοά. V, βί I 81, 1—81, 17

άδ^ωτον—Μίνδονος. ΪΌ1. 4—204 &ϊ> υηα πι&ηη βχβ,Γαία βαηί.

ΙβπιπίΗ,ί», ηοΐ&β πιαΓ^ίη&Ιββ, ΙίϋβΓ&β ϊηϊίί&ΐββ, δίΛβοηρϋο ιηίηίο

δοηρίϊΐ βηηί. Ιοία ηυίαιη ίη ηΗίππδ 87ΐ1β,Ι)Ϊ8 οπιίββηπι, ίη νβΓ-

1)18 νβΐυί περιηρημένος, τίωρεΐΰ&αι, έπτ]νονν ΒΗΟΒΟηρΙυιη βδί.

Ραυο&β ηοίαβ Μαηηβΐ Ρ&ηοΓβ,ίϋ ϊ. ίη ηιατ^ίηβ β,άΒοηρβϋ:, αη4β

ΒΪη^ηΙοβ 1ίΙ)Γ08 οπιαπιβηία πιίηίο άβρίηχϋ. Ηυίιιβ οοάίοίβ, οηπι

ηϊηίΐ ηαίιβαί ρβοηΙίαΓβ, ν»η»8 Ιβοίίοηββ ίη αρραΓαΙηηι οπίίουπι

ηοη Γβοθρί.

τη = αοΑ. Μοηβ,οβηΒΐβ £Γαβο. 48. Εβί οηβ,Γίαοθΐιβ βαβο. XVI.,

ί'οΐίοπιηι πιοάιιΙυΒ 362x248 πιπί., οοίαπιηίίπιπι (βίυβ ρβ,Γίίβ, ηυ&β

οοηϋηβί ΡΓΟοορίβ,η») 240x126 πιπί. Οοηβίαί 484 ίοΙίΪΒ ΙίΙίβΓβ,ΓΪίδ,

δΐ ηηΒ,ίβπποηίΙηΐΒ (ιοί. 1—182, 189—414), υηο ΓΕβοίουΙο Ββχ ϊο-

Ιίοπαη» (ίοΐ. 183—188), 6 ί&βοίουΙίΒ άβηοπιπι ίοΐίοπαπι (ίοΐ. 416 ^

—475), ηηο ί&βοίουΐο ηονβηι ϊοΐίοηιηι (ίοΐ. 476—484), άηοβιΐΒ δίη-
£υ1Ϊ8 ί'οΐϋβ (ίοΐ. 415* βί 41δι>). Τηβ, ίοΐίβ, ν&οιι» ηοη ηηπιβΓαία,

άνιο ροβί £ο1. 188, υηυια ροβί ίοΐ. 415 11 ίηββΓί» Βαηί. Οτάο ίοΐίοπιιη

ηοη Γβοίβ ηηπιθΓίβ ίηίΐίοαίυβ ββί; νβΐηΐ άπο Μία ηαηιβΓΟ 105, άηο

ηηπιβΓΟ 416, ηηΐΐυπι ηηπιθπβ 316, 317, 454 ίηβί^ηίίηηι ίηνβηίβ,β.

ΝηπιβΓδϋο ς[ΐΐ3,ίβπποηιπη ηοη οοπιραΓβί. Ρηπιυιη ΐοΐίηπι ρππιί

φΐαίβπποηΪΒ ναοιιυιη βΒί; ρΓ&βίβΓβα οίοϋορβ^ηβ άυο ίοΐία αηΐβ

οοηίβχίαπι, άυο (ηηηο οοη^ΙηίϊηΒΛ;»,) ροβί οοηίβχίηιη αάάίάΗ. Ιη

δίη^αΐίε ρα^ίηΪΒ βυηί 30 νβΓβνίδ. ΡΜ,βίβΓ αΐία, ηυ&β βηυηΐΘ-

πιΙιβ, βυηί ίη Ηη,ΓάΙί οβίβίορ οοάίοηιη πιαηηβοΓ. οίοΐίοίη.

γθ§. Βαναπο&β νοί. I ρ. 235 8Β., οοηίίηβηίηΓ ηοο οοάίοβ: 1. Ργο-

οορϋ Ιίοπ άβ 1)θ11ί8 I—IV, ί'οί. 1—188. 2. Ιηίίίηπι Ηβη ηιιίηϋ

άβ ΙοβΙΙΪΒ : τά μίν ονν έν λιβύη πράγματα τήδε ρωμαίων ίχώρη-

Βίν. ίγώ ΙπΙ πόλΐμον τον γοτ&ιιιον ίίμι, ίοΐ. 188ν. Ιη ίοΐίο I

ίηνβηϋιΐΓ ίηάβχ πιβ,ηη βοπρίηβ, ίη ίοΐίο Πτ βί ίη III άββοπρίίο

οοάίοίβ α^'π^ηα*8' β8*< «ΐηωη Η&ΓάίίηΒ 4}φί8 ίηιρππιβηά&πι ου-

ΓανβΓαΙ Ιη ηΐίίπιο ϊοΐίο πιίηίο ηοί&ία Βΐιηί ηαβο: Το παρόν

βιβλίον πέρας είΤ,τιφεν ένετίηαι, δια χειρός ίμοϋ Ιω- / άννον

μουρμονρεως τοΰ έχ νανπλίας πόλεως. £τονς τρέχον- / τος άπό

της χριατοϋ γεννήαεως α 'ίρ'ν' "α" (1651). Ροΐ. 188" ^αηηββ

ΜατπιηΓβηΒ 8.άβ0Γίρδίϊ η&βο: έξίαωαα καϊ τοντο τό βιβλίον όπως

δήποτε δννατόν ην. τό γαρ άντίγραφον αντοϋ ονκ όρ&ώς ειχεν,

διό και παρ' ήμον έν πολλοίς χωρίοις τό παρόν βιβλίον έατίχ&ΐ].

^υ^,^<^V10Γ άβ οβίΐίβ ΙΛη ΡΓΟΟορίί αο υηβ, πιαηη Βοπρίί Βΐιηί.
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ίιίϋβΓ&Β ίηϊΐΪΗ,Ιββ ηυβηιίΕίπι ηϊβί ίη ϊηίίίο Βίη^υΐοηιπι ΙΛγοπιπι

άβρίοί&β ίηνβηίδΒ. Ιοία ππιί,ηπι οπιίΒβιιιη ββί. ΟοιηρβηάϋΒ γεγο

υίββ&ίιΐΓ Ιοαηηββ ΜυπηιΐΓθΐΐΒ, ραυοαε ηοίαΒ αάΒοήρβίΙ; ιη&Γ^ίηί.

Οοάοχ τη ππχϋ θχ οοά. Ρ, οηπι πιιϊιιβ ϊμπ 12 ίοΐί» ρβΓίβΓβ,ηί

ηβηιΐθ βπρρίβία θΓαηί. Ροΐ. 99 (I 284, 23—287, 18 απαντάς—

άνηρ) οοάϊοΐΒ Ρ ηοηάιιπι άθρβηβΓαί, οπιη οχαΓακίπτ οοά. »»,

Βθά ΒΪΐππι βταΐ ϊηίθΓ Μ. 86 (άθΒΪηίί: I 248,15 όντα) θί ίοΐ. 87

(ίηοΐρίί: I 248, 15 μοϊραν). Καφίθ I 284, 23—287, 18 απαντάς—
άνηρ ϊη οοά. »» ίοΐ. 89ν—91 ίηΒβΓία Βΐιηί ρΟΒί I 248, 15 ΰντα.

Ηαηο ραΓίβπι οοά. ιη οοηίυΐί, ηιιαηάοςιυϊάβιη Γοΐ. 99 οοάίοίβ Ρ

βί ϊρβαπι ρβΓΪβΓβ,ί.

ο = οοά. ΡαπΒ. £Γ3,βο. 1700. Εβΐ οΙιαΓΐβοθΐΐΒ 'βαβο. XVII.

ίηθαηϋδ ; ίοΐϊοπιιη πιοάιιΙιΐΒ 290x182 πιπί., οοίηπιηαηιπι 204χ

122 πιπί. Οοηβίαΐ 596 ί'οΐϋβ; ηυπίθΓ&ίίΐβ Βΐιηί 1196 ρβ^ίηαβ,

ομιαηιιη ρβΓΪβηιηΐ ρρ. 113—116: I 55, 7—50, 21 τα των—άναπεί-

βας. Αηίβ οοηίβχίιιπι οιΜίορβ^υΒ άυο ίοΐία ν&ουα, ηπϊηηιιβ

ροβί οοηίβχΐυιη ίηΒβπιΐί. Ιη ΒΪη^υΙίβ ρα^ϊηίβ Βπηί 17 τβΓΒπβ.

ΟοηίίηβηΐυΓ ηοο οοάϊοβ: Ρκιοορϋ άβ βθΐΐίβ ΙϊΙηϊ I—IV. Ιη

ρππΐ3, ραρηβ. ϊη βυρβηοΓΟ πιαΓ^ίηβ Βοπρί» βιιηΐ; η&βο: 680 νοί. I

(680 οΜϋιιηι βΒί). Οοάοχ 0ο11>θγ1 1716. Κβ£. 2554. 2, ϊη ίη-

ί'βποΓθ πιαΓ^ίπβ: Αιΐ£. Τηη&ηϊ./ ΡβίιτίΒ Οηαο&η&βιΐδ , Ιβαβοί

ΟίίΒΕΐιΛοηϊ βχ βογογθ, /άυπι τίχϊί, οατίΒΒΪπια δα,Γίι ΟαδαιΛοπα

άίίλφιίοϋϊ/άθΒΟπρΒΪί β Γβ§ϊο βχβπαρίΒ,π φι&τη &οοιΐΓη>ϋΒ8Ϊπΐ6.

Ιάβπι ΡβίπΐΒ / ρβ,ιιΐΐο ροβί πια^ηο βυοπιπι οπιηϊιιπι οιαπι άοΙοΓβ

οοϋί ΐΛίθϋ&β ΡαΓίβΐοπιπι, ηιβηββ Αρηίί 0Ι0Ι00ΙΙ / &ηηυιη &<*οιΐ8

XXII. ΑΙ) υηα πιαηιι πιο οοάβχ βχωαίυΒ ββί. ΙιβπιιηαΙα ιαίηίο

θΟΓΪρία ΒΐιηΙ. ϋϋβΓΕίβ πιβΓίο&ί&β, ηοίαβ πιαΓ^ϊη&Ιθβ, οπι&ιηθηΐ;»

άββυηί.

2 = οοά. Ραπβ. £Γ£ΐθο. 1601 (οϋιη 924. 2875). Εβί οη&ιία-

οβυβ 6&βο. XIV., £ο1ίθΓππχ πτοάιαΙιΐΒ 230x157 πιπί., οοΙηηιηΕίηιπι

163x101 πιπί. ΟοηΒίαΐ 152 ϊοΙϊϊβ, 19 ορααίθπποηιοιιβ. Οτάο ίοΐϊο-

πιιη ηυπιβπΒ ΑΓαοίοϊβ ίηάίο&ίιΐΒ ββί, ςιηαΐβΓηϊοηιιηι ΒΪη^ηΙ» ίοϋα

ΚϋβΓΪΒ βί ητιπίΘΠΒ ΑγΛιοιβ : Α, Α 2, Β, Β 2 βίο. ηοί&ία βηηΐ.

Αηίβ οοηίθχίιιπι ϊήβ, ίοΐία, ροβί οοηίβχίυπι υηιιπι ίηθβπιίί ΙιϊΗϊο-

ρβ§ΠΒ. ΟοηίίηβπίιΐΓ ηοο οοάϊοβ:

Ι^οβθρΗϊ αηϋςιηϋαίϊΐπχ Ιηάαϊοαπιπι ΙϊΙογϊ Χ, ρηοΓβΒ ϊη βρί-

ίοπιβ.

2. έχ της χρονογραφίας τον Προκοπίου πιρί τον μαργάρον

I 17, 11—19, 24 οαα—φααιν. 22, 25—25. 16 τότε—ν.αθί/ρξί,

Μ. 151.

3. Α^Η,ίαϊαβ άβ Γγ^ποιβ ΪΓΕ^πίθηίιιπι, Α^αίη. ΙίΙ». I οαρ. 2 βί 3

Πρόβοιχοί τε γάρ—περαιτέρω ον μάλα έφεΐται.

Ιη ίοΐίο Π ΒΟΓΪρίίΐ 8ΐιηί ηαβο: „ή βίβλος αντη τον ίίλδον

ίατίν ρωμαίον." ΡΓΟοορϋ βί Α§αί1ιΪ8,6 ίτα^πιβηΐ;» αϊ) &Κα πΐ3.ηιι

βοήρΐ» βυη* β,ο ^ββρηί αηϋς[ΐαϋαίιιπι Χ 1ϊΙ>γϊ. ΡΓ&§πιβηΙ\ιπι

ΡΓΟβορϊβ,ηυπι ΙΐΓβηΒΒΟπρίιιπι ββΐ β οοά. β.
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τ = οο(1. ΑπΛΓΟβί&ηυβ Ρ 270 βυρ. Εβ4 οοάβχ πιΐβοβίΐ&ηβαβ.

Οοηϋηβί ρΓΕβίβΓ εΙιε: 1. ΡΓΟβορϋ ρΓοοβιηίιιπι ρπιηί Ιίοιί άβ

1)βΠΪ8 I 4, 1—7, 13 Προκόπιος—ζνμβήναι, ίοΐ. 94—95. 2. Ργο-

οορϋ ίτΕ^πιβηΐΕ, ίοΐ. 104—106. Ηαβο ΐτα,ραβηΪΛ βχοβΓρίΕ βηηί

βχ 1ϊΙ)γο Ββουηάο άβ ββΐΐίβ I 249, 8—267, 6, ΐΓΕηββοηρίΕ βχ οο<1. β.

8 = οοά. ΑπΛΓΟδίαηυδ θ 14 8πρ. (οίίπι Τ 73 I). Ηυηο οο-

άϊοβπι πιϊβοβΙίΕηβιιπι βΐ οοά. βΐ άββοποαπι ίη νοίυπιίηβ ΓΠ.

81 = οοά. ΑιηοΓΟΒί&ηυΒ Ρ 74 βυρ. (οίίπι 1616); οοηίίηθί

θ&άβπι ΡΓΟΟορίαηΒ,, εμίΕβ οοά. 8, βί βχ βο ίΓΕηββοηρΙηβ θβί.

ί = οοά. Ρεγιβ. §ΓΕβο. 1038 (οίίπι Μβά.-Ββ£. 2913. 1753. 5).

Εβί οπεγϊεοθηβ βΕβο. XIV., ίοΐίοηαη ηιοάηΙιΐΒ 219x149 πιπί., οο-

Ιυ,πιηαπιπι 158x105 τητη. Οοηβίαί ίοΐϋβ 222, (ραοπαπι 203, 204,

205 υεοπε Βΐΐηί. ΙήίίβΓΕβ, ηυίοπβ ΟΓάο ηαΕίβπιίοηιιπι ίηάίοα-

*οτ, βχβί&ηΐ ΈΌΙία ηηηιβηβ 1—186, 1861·1", 187—221 ίηβί£ηί*Ε

βηηΐ. Αηίβ οοηίβχίιιπι 1>ίΙ>1ίορβ£τΐ8 ίήα Μιε ηιοιηοταηαοθβ/,

άπο οπεγϊεοθε, ροβί οοηίβχίαπι άυο οπεγϊεοοε, ϊήα πιβπιοΓΕηΕ-

οβΕ οοάίοί Β,άάίάϋ. Ιη βίη£ΐι1ί8 ρα^ίηϊβ βυηί 25—33 νβΓβιΐθ.

ΟοηϋηβηίιΐΓ ηοο οοάίοβ ρΓΕβίβΓ εΙϊε: ίπιατοΧαϊ προχονίον χαι-

ααρέως ίοΐ 186 ββ. Ιη ϊοΐίο V ρΓβ,βΙβΓ ϊηάίοθπι, ηυβπι α Ιο&ηηβ

ΙιΕβΟΕΓβ ΒΟΓΪρίαπι ββββ ρυΐο, ΐηνβηίυηίηΓ ϊη βηρθΓΪΟΓβ πιεγ£ηιθ:

η° γ

ϊά Χ<* \

Βπο ίηάίοβ: η" 5 Α" (Λσ βΪ£ηίηοΕ<; ηοιηβη ,Ιοαηηϊβ Ιιεθοεγϊβ).

Α1> ηηα πι&ηπ ηίο οοάβχ βχΕΓΕίαβ ββί. Ιη βο βαηΐ ρβ,ηβΕβ

ΙϋίβΓ&β ηΛποεϊεθ; ίοίΕ ππιίππι ΗοΓΕπηβ βαβρΐΒβίπιβ οππβίί,

οοιηρβηάϋβ ίη ηηβ νβΓβηηπι βαβρβ ηβηβ ββί, τοπη Ιβοίϊοηββ

ηβ,πά ραυοΕΒ πι&Γ^ίηί ΕάβοηρβΗ. Οοηίυΐϊ ηυηο οοάίοβπι, εβά

ϊη βάίίϊοηβ πιβΕ νΕΓΪΕβ Ιβοϋοηββ ΕάηοίΕΓβ βπρβΓβθάί.

ίΐ = οοά. Β&ΓΟβΓΪηυΒ II 2 (οίίπι Νο. Α 445). Εβί οηΕΓίΕοβηβ

8Εθο. XV., ίοΐίοηιηι ηιοάαΐυβ 285x208 ιηιη. 0οπβ4ε4 63 ίοΐϋβ;

Εηίβ οοηίβχίαπι οΐΜΐορβ^υβ άυο ϊοΒε, ροβί οοηίβχίαπι υηυιη

αάάΐάίί. Ιη βίηκυίίβ ρΕ£ΐηίβ βυηΐ 36 τβιβηβ. ΟοηϋηθηΙιΐΓ Ηοο

ΟΟάΐΟβ ρΓΕθίβΓ ΕΐίΕ: βΧΟβΓρίΕ βΧ ΡΓΟΟΟρΠ άβ ΡβΙΙΪΒ ΗΙ)Γί8, ίΓΕΠ8-

βοπρίΕ β οοάίοβ ί.

ν = οοά. ΝβΕρο1ίίΕηιΐ8 II 0 32. Εβί οηΕΓίΕΟβηδ βεθο. XV.,

οοηβίΕΐ ίοΐίίβ 372. Οοηϋηβί βχοβΓρίΕ βχ νΕπίβ Βοπρίοποηδ

8ΕΟΓΪ8 βί ρΓΟίΕηΐβ; θί. Ο^ίΠΙαΒ, 8., ΟοάΐΟββ ^ΓΕβΟΪ Π1Β8. Κ. 1)1-

οΙίοΙιηβΟΕβ ΒοΛοηϊοΕβ, ΝβΕροΙϊ 1832, ρ. δ. Εχ Ριτοοορπ Κοπθ

άβ 1)θ11ϊβ βχοβΓρίαβ βηηΐ; πιηΙίΕβ ΒβηίβηΙίΕθ.

Οοάίοββ, 0[πο8 άθ8οηρβί, οπηββ ΐρΒθ ΐηΒρβχί. Νοηηη11ο8

ΓβοβηίίββϊπιοΒ , οιιπι ΐηβρίοβΓβ ηοη ροίηβπηι , βΕίίβ πεοθο ηίο

βηηπιβΓΕΓβ:

α = οοά. ΕβίάβηβΪΒ ε .Ιθ8. 8οε1. 1β§Εί. 5. ΡΓΟοορϋ ηίβίοηα-

πχηι ΙϊΙογϊ ; οί. δβηριβΓάίνΐΒ ΟεϊεΙο^ιβ ΗΙ)Γ0Γηηι Ιεμ ϊπιρΓββ-

βοπιπι ηυαηι πιββ. 1)ίο1ίοίηθθ&θ ρηΜ. ηηϊνβΓβίΐΕίίΒ Ιινι^άυηο-

ΒΕίΕν. 1716, ρ. 339. Ηυίηβ οοάϊοΪΒ ϋίηάοΓΕιιβ ηοηηηΙίΕβ Ιβο-

Ιίοηββ Εΐίυΐίί, ^ΠΕβ 8υηί οοπ-βοϋοηββ ΙοΕηηϊβ 8θΕΐί^βπ.
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β — οοά. Κοηιαηνιβ Αη^βΗουΒ 25 (οΐϊπι 0. 4. 3); οί. Ρίο

ΓΓαηοΙιί άβ Οαν&ΐϊβη ίη: 8ίηάί ίίαΐίαηϊ άί Ηΐοΐο^ία οΙαβΒίοα,

νοί. φΐβτίο. ΓΪΓβηζβ-ΕοπίΒ. 1896, ρ. 52 β. ΟοηίίηεηίπΓ Ιιοο οο-

άίοβ ρΓΒ,βίβΓ αϋβ. βρϊβίιιίαβ β ΡΓΟοορϋ άβ 1>θ11Ϊ8 1ΛγΪ8 βχοβΓρίαβ,

(ΐυβ,β ίΓαηββοηρί&θ 8\ιηΐ β οοά. ί.

γ = οοά. Εβουιΐαΐ. Τ I 8. Εβΐ οΙιειΛιοβϊΐβ 8&βο. XVI. Οοη-

Ιίηβί ΡΓΟοορϋ άβ 1>θΠΪ8 ΙίϋΓΟΒ I—IV. Εχ&Γαίυβ βδί αϊ) ΑηάΓβα

ϋ&Γηΐ8.Γίθ; οί'. ΟΙι&ΓΐβΒ Οτ&ηχ, Εββ&ϊ βιΐΓ Ιββ ΟΓΪ^ίηββ άη Γοηάβ

£τβο άβ ΓΕβουηαΙ, Ραπβ 1880, ρ. 242 β* 383.

ί = οοά. νΐηάοο. ίΐιβοΐ. £Γββο. (XIII. Οοηίϊηβί ρΓαβίβΓ αΐία
ιοί. 315ν βχοβΓρΐπϊα βχ ΡΓΟοορϋ ΟαβΒΕπβηβΪΒ ΗΙ>το ρπιηο άβ

οβίΐϊδ 1 77,11—78, 6 ίκ των— 8-άΙαοβαν; οί. Νββββΐ, Ο&ίΒ,-

1ο$ρΐ8 δίνβ ΓθοβηΒΪο βρβοϊαΙΪΒ οιηηίιαιη οοάϊοαιη πιββ. βΓαβοοπιιη

οϊοΙϊοίΗβοαβ ΟαβΒαΓβΕβ νϊηάοοοηβηβΪΒ. νίηάοΐ). βί ΝογϊπΛ.

1690, ρ. 299 βί 30ό.

ϋβ οο«1ΐοϊΙ)ΐΐ8, φΐί οοηϋηβηί άβ ββΐΐίβ 1ΐΙ)Γ08 V—VIII. ι)

Ηίο (ΐαοηιιβ ρηπιηπι βίθπϋηα, άβίηάβ ηοίίΐδ, 3,(1 θχϊγθ-

πιιιπι άβδοηρίϊοηβπι δίη^υίοπιπι οοάίουιη ρΓΟροηβΓβ νΪ8απι β8ί.

1) Τ)β Ιιϊβ οοάϊοίουβ άΪΒΒβπιϋ Μ. Κταϋβηίηηϋογ ϊη: νΐζ.
\τΓβπιη. δ (1898).



ΡΚΟΙΕβΟΜΕΝΑ.

81βπιιη8, οοάίοτιιη.

 

α ο

χ, χλ (χχ = ΆτοΤαβϊγγχίδ οοάίοιιιιι , ηυϊ οοηίϊηβηί βχοβΓρίβ,

Οοηβί&ηίϊηίαηβ, άθ Ιθ^&ίίοηΛυδ) , ζ, Ζ1) φ, Βηηί

οοάΐοβδ άβρβΓάίϋ.

Λ = οοά.ΑπΛΓΟδί&ηυβ 4 182 δυρ.,ίοΙΛ 77—183τ (11642,24

— 662, 18 ΰτφατιάν—αυτοϋ).

Κ = οο(1. ναίϊοαηυδ ^γβ,θοιιβ 1690.

Σ = οοά. ΙίίΐυΓβηίίαηυδ 69, 8.



χυι ΡΕΟΙ,ΕβΟΜΕΝΑ.

ΙΛ = οοά. Ι,αιίΓβιιίίΒ,ηυδ 69,8, ίοΐ. 32 βί 33 (II 79,14—

82,1—2 Βενεβεντον—αχρι ες). .

V = οοά. ν&ΐϊοη,ηϊ §τ3,βοί 152 ροδΐβήοΓ ρω·8, £ο1. 150—

222 (II 4, 1—290, 21 Τά μεν—βαΰιλείαν), Μ. 224—

228 (II 298, 24—323, 10 ισχυρότατη—άλλων), ίοΐ.

230—308ν (11 327,6—624,17 ώστε—διόπερ).

Υί = οοά. ναίίοίΐηιΐδ ξτβ,βο. 152, ίοΐ. 222 (11 290,21—

298, 24 χα&ίΰταΰ&αι.—αύτον), Μ. 229 (II 323, 10—

327, 5 ίπιτηδείων—ξνμβεβηχεν), ίοΐ. 309—312Τ (II

624,17—642,24 βαΰιλενς—αύτω), ίοΐ. 316Τ—379

(II 662, 18 άπρακτος υδφΐθ &ά ϋηθπι Ηβη. οοΐβ,νϊ).

72 = οοά. νΕίϊοαηιΐΒ £ταβο. 152, ί'οΐ. 312τ—316τ (II 642, 24

—662, 18 βτρατιαν—αντον).

α = βοά. ΑπΛι-οδίαηυβ Α 182 8υρ. (II 4—642, 24. 662, 18

—678).

δχ = οοά. Ρβ,ΓΪβΐηί ^γβ,θοϊ 1703 ρήοΓ ρβ/τδ.

62 = 000:. Ρ8,ΓΪ8Ϊηί £Γ3,Θ0Ϊ 1703 ρΟδΐβΓΪΟΓ ρ3,Γ8.

ϋ = οοάά. ΑιηΙίΓΟδΐαηΐ §Γ3,6ο. Λ 52—55 βιιρ.

ά — βοά. Μοη&οβηδίδ §τεΐθθ. 513.

= οοά. ΡαΓίδϊηϊ §Γ8,οοί 1699 ρπ.οι· ραΓδ.

/'= οοά. ν&ίίο&ηιΐδ §τ3,βο. 1301.

Ο = οοά. νβ,ίϊο&ηυδ §ι·αβο. 1901.

1ι = οοά. Ρ&ΓΪδίιπιβ ^τβ,βο. 1310.

1; = οοά. Β&δίΐβθπδίβ §ταβο. ϋ IV 6.

I = οοά. ΙιΕίζΓβηΐϊβ,ηιιβ £ταβο. 9, 32.

ιι = οοά. Μοηαοβηδϊδ ρ·Μο. 87.

Ο = Οθά. Ρ&Π.8ΪΙΝ18 £Γ3,60. 1701.

ρ = οοά. ναίϊοαηιΐδ ξτ&ββ. 1353.

ν — οοά. ν&ί. §πιθο. Γβ§. 8ιιβο. 84.

* = οοά. ΟίίοΙιοηϊειηυδ ^ταβο. 192.

I = οοά. Ρωίδϊηυδ §τΆβα. 1038.

II = οοά. ΒαΓΟθΐίηυδ Π 2.

«· = οοά. Νβ&ροΐίίαηαδ ^ταβο. II Ο 32.

Οοάίοβδ, ο,ιιοδ ηοη ίηδρβχί, 8υηί Ηϊ:

α = οοά. Ιιβίάβηδϊδ 3. ^οδ. 8οα1. 1β£3,ί. 5.

β = οοά. Εοωαηιιβ Αη^βΐϊοπβ 25.

γ =■ οοά. Μ&ίηίοηδίδ Γβ^ίιΐδ 38.



ΡΒΟίΕΟΟΜΕΝΑ. ΧΙΛΠ

δ = οο<1. Εδοηι-ίαίβηδϊδ ΤΙ 13.

ε = οοά. Μαίηίβηβϊδ Γβ§ίιΐδ 116.

ξ — οοά. Ρ&ΓΪ8. βαρρί. ^ΓΒ,βο. 607 Α.

η = οοά. ν&4. ^τβ,θο. 73.

Α άθδΟΓΪΟθίιΐΓ ίηΪΓβ, ηηει οιιπι οοά. α.

Κ=οοά. ν&ί. §πιβο. 1690 (οϋπι 24. 107. 6); βδί

ιηβπιΙ)Γ&η30βιΐ8 δ&βο. XIV., ίΌΙϊοπιπι ηαοάυΐιΐδ 275x203 ιηηι.;

ίη δϊη§υ1ίδ ρα^ϊηίδ δΐιηί άυ&θ οο1απιη»θ, α,ιιαηιπι υίΓ&ηυβ

Ιαί» βδΐ 67 πιπί., β,Μα 206 πιπί. ϋοηβίαΐ 188 ίοΐϋδ,

5 Γαδοϊοιιΐίδ (1, 2, 8, 14, 23) δβηοηιπι, 4 Γ&δοϊουΐϊδ (10,

17, 18, 20) δβρίθηοηιπι, 15 ί&δοϊοαίίδ (3, 4, 5, 6, 7, 9,

11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24) οοίοηοπιιη, ιιηο

ίείδοϊοιιΐο άβοθπι ίοϋοηιπι. Ιη ϊηϊΐϊο άηο Γαδοίουΐϊ ρθπβηιηί,

ί&δοίουΐιιβ ίβι-ίΐιΐδ Άτάβ δβοιιηάαπι ροδίίιΐδ θδί. δίη^υΐίΐ

ίοΐϊβ, θχοϊδβ, δυηί ροδί ίοϋα: 68, 114, 117, 124, 127, 147,

149, 154, 180. Νβο,ιιβ ηυπίθηδ ηβφΐβ Ιϊίίβηδ οπίο ί&δοί-

ουίοηιιη ίηάίο&ίυδ βδί, ί'οΐϊα ηιιιηβι·ί$ ΑΓίώϊοίδ οί βα ηιιηο ΐ'βοίο

ίηδί§ηίί& δαηί. Αηίβ οοηίβχίιιπι άιιο ίοΐϊα, ίοίϊάβηι ροδί

οοηίβχίυηι αάάίάϊί Μοίϊορβ^υδ. Ιη δίη^υϋδ ρ&§ίηίδ δυηί

29—30 νβι·8ΐΐδ. Οοηίΐηβί Ιιϊο οοάβχ άθ ϋβΐΐίδ ΙΛιόβ

Ατ—VIII, δβά Ιδοιιηοδηδ βδί άβρβΓάίίϊδ πηιΐίίδ Γοΐϋδ ; άβδίιηί

η&βο: Ιηϊίίυιη ηβφΐβ αά II 28, 13 Τα μεν—αντώ και.

II 45, 22—48, 14 βοη&εν—εταιριαάμενον. 65, 1 — 86, 6

και ττολιτείαν — πν&εβ&αι. 343,9—10 Θονριμού&—εβτειλε.

423, 4—425, 22 ποταμον—μαντείας. 443, 10—467, 10

Ιεμον προς—άγα&ός. 599, 26—600, 2 ην δε—ίβίων.

604, 2—609, 23 οΐγε—έχει. 607,8—22 τοντον δε—ώνό-

μαξον. 609, 9·—14 εωλόν—ξητων. 626, 22—627, 3 εμεμ-

φιτο—Γότ&ονς. ΡΓ&βίβΓβα άβδίιηί 633, 8 μενοι υδα,ιιβ »ά

ηηβπι 1ϊ1)ΓΪ VIII, πβ,θο ίαηιβη ηοη ρβπβηιηί δβά οηιΐδδα

θΓΒ,ηΐ. Ιη ίοϋο ΙΙΤ ϊηνβηίιιηίιΐΓ ηαβο: „Ρπ)οορπ ηίδίοποα

Οοίηΐοα", ίη ρηπια ρβ^ίηα οοηίβχίυδ: ,,βάϊί. Ηοθβοη. ρ. 179

α

τα της &ονλης νήαον οπως ιχει εν τη β ίατορία των γοτ

θικών ενρήοεις", ίη £ο1. 7: ,,ϊβΐθ δβχίβπηο ρΓΟΟθάίί δυρβ-

ιίοΓθπι", ίοΐ. 46τ δεβπωτα κε ιν χε δια της &χον ίλέηβον

ημάς αμήν; ίοΐ. 85 ορα / ενταν&α / τα τον βε / λιβαρίον /



χπν ΡΕΟΙιΕΟΟΜΕΝΑ.

παρά τον / προχοπίον / διηγονμενα / άπλάβτως / φνβιχά / πρό

τερη I ματα / χαι ^νω/ωκά / χατορ&ώματα / χαι &αν / μαΰτον I

τον άνδρ6ς/τήν άρετήν / οϊαν ε'ΰχεν, {61. 95Τ τη &αν μά

τείς μόριάμ πως ίγενειβας ειπι τον τον νομον ποιητην χαι

δεβπδτην τον παντός. Εβ,άβιη φΐαβ ΐη ίοΐ. 95Τ δοηρΐα

δΐιηΐ, ϊηνβηΐπιιΐδ ϊη ίοΐϋδ 79, 97τ, 111τ. Ιη Μ. 117τ α,ά-

ηοΐαΐβ, δπηί: ενταν&α φνλλον εχοψεν/τις των άλογωτερων,

ίοΐ. 118: λείπει ωδε φνλλον, ϊη Γοΐ. 127: ενταν&α φνλλον

ε'τεμεν τίς των άλογοτέρων, ίη ιοί. 133ν λείπει φύλλα τινά,

ϊη ίοΐ. 143 (τ) τί λέγει περι τον χανχαβίον / ορονς οπως

ες το / βοντον μετεωρίζεται / ν-ψος οτι εχ μέΰον/χαι ανω

βροχή ον πίπτει / διά το ίχεϊαε μή / φ&άνειν τάς νεφέλας ;

Μ. 188τ ν&οηηπι Γβΐϊοΐιιπι βΓοΛ; ηηηο ΐη βο ίηδοι-ίρίβ, δΐιηΐ,

ηηαβ ηοη ρβΓίϊηβηί 3,(1 ΡΐΌΟορίηπι , νβΐιιί: φίίος φιλιτος

φιλονντι ΰνναντήαας γεγη&εν ωοπερ όγγον ενρων χρναίου.

Α\> πηο. ιηίΐηιι οοάβχ βχαΓβ,ίιΐδ βδί. Μαΐίβ,β ΙϊίίβΓβ,β ΐηϊ-

ίίαίθδ ίη βο ϊηνβηϊπηίιΐΓ, δβ,βρίηβ ίαπιβη ίη ίηίίίο νβΓδηηιη

ΙίΟΓβχίηδ δρΒ,ίίππι ναοηιιπι Γβΐίςυίί βο οοηδίΐίο, ιιί ροδίβα.

ΗΐίθΓΗ,δ πΛγο οοΙογθ άβρίη^βτβί; ; φΐοά ίαοβΓβ η&ιιά γβ,γο

οϋΙΗαβ βδί, νβίαί: 222, 11 | άριμίνον, 229, 23 ρχοντες, περι,

232,6 αρΰήν τον, 234,14 ελιαάριος δε, 243,7 ελιΰάριος

δε, 244, 8 αντα επεϊ, 247, 10 ελιΰάριος, 249, 20 αντα ονττί-

γιδι, 254, 15 ά$ φάραγγας, 255, 26 « ηδ9η, 256, 21 ί δε βίο.

ΙιίίίβΓΕθ ίηίίίβ,ΐβδ, ίηδοπρίίοηβδ βίη^ιιίοπιπι ΙίοΐΌπιπι, ρανιοίΐ

δοηοΐίίΐ, ΟΓΠΕίηθηΐα πιίιιίο άβρίοίδ, δΐιηί. Ιοία πιιιΐηπι βδί

δυ1)8θηρίαπι νοοβ,ΐϊουδ ρππιίδ β,ιιί, πιβάϋδ (νβΐηί ίη νβΛίδ:

ωχοντο, γΰ&οντο, ωχηντο), τ&το ηΐίίιηίδ. ν εφελχνΰτιχόν

δειβρβ οιηίδίΐ 1ϊΙ)Γ3,πιΐ8 δυρΓβ, αηΐβοβάθηίβηι ΙίίίβΓβ,πι νο-

οαίβηι ροδϊίο ηοο δί§ηο —. νοοβδ ρβπηυΐίαβ ίίβ,οίδπιο

οοπτιρίβ,β δυηΐ. Ηίο οοάβχ ρππΐ3,ι·ίιΐ8 βΓΒ,ί οΐίπι Α1θ7δϋ

Ιιοΐΐίηί, βρίδοορί ΒθΠηηβηδίδ; οϊ. ΜβΊαπ§βδ ά'ω-οηβοΐ. βΐ

ά'ηΐβΐ;. ρηοΐ. ρ&χ 1'βοοΐβ Ιτ&ηζ. άβ Κοπιβ. 1Χβ ειηηθβ,

1889, ρ. 28 ββ. Οοΐΐβ,ίηδ βδί & ηιβ βί 8,1) Η. Εοβία^ηο.

3 Σ βί Σί — οοά. Ιι&ηΓβηϋίΐηαδ 69, 8. Εδί οηθ,Γΐαοβυδ

δ&βο. XIV., Μϊοηιιη πιοάιιΐιΐδ 284x200 πιπί., οοίαπιη&ηιπι

190X120 πιπί. Οοηβίαΐ 276 ίοΐϋβ, 33 ηυαίβΓηίοηϊΙιυδ,



ΡΚΟ^ΕΟΟΜΕΝΑ. XIV

υηο Γβ,δοίουΐο 6 ίοΐίοηιπι (ίοΐ. 67— 72), ιιηο 4 {'οΐίοηιιτι

(ίοΐ. 273—276), φίοπιιη υΐϋιηυπι νβοιιυπι βδΐ, άυοβιΐδ

8ΐη§ιι1Ϊ5 ίοΐϋδ (ιοί. 1 βί 2). Νοί&β, <ιηίΙ}Ηδ ΟΓάο ηηαίβι·-

ηίοηηπι ίηάίοβίυι·, ηοη οοιηρ&ΓεηΙ;. Ροΐία ηιπιιβηδ ΑΓίΛίοίδ

ρΙυπΛο ϊηδϊ^ιιί^ βιιηί. ϋηιιιη ίΌΙίυηι ιηβηιΙΐΓ&ηβ,οβιιιη

βΛΙίορβ^ιΐδ αηίβ οοηίβχΐιιηι, ιιηαιη ροδί οοηίβχΐιιπι αάάί-

άίΐ. Ιη δίη§α1ϊδ ρα^ίηίδ ϊοΐίοηιιη 1—50 δυηί 28 νβΐ'δυδ,

άβίηάβ 29. ΟοηΐίηβηΐυΓ ηοο οοάίοβ: Ρι-οοορϋ άβ Ιοβίΐϊβ 1ίΙ»π

V—VIII. ϋβδαηί II 642, 24—662, 18 βτρατιάν—αντον,

άυβ,Ιιυδ ίβΓθ ρ8§ίηίδ (£ο1. 267ν βΐ 268) νβ,ουίδ Γθΐίοίίδ. Ιη

ίοΐ. 2 άθδίηίΐ οοηΐβχίυδ: αχρι ες άχνλψαν πάλιν II 7, 16,

ίη £ο1. 2ν ηίηίΐ δοηρίιιιη βδ£ ηίδί ΓβοβηϋοΓβ ηι&ηη: ονδεν

ελλείπει, ίη ί'οΐ. 3 οπιαπιβηίηηι, ίηδοηρίίο, ίηίίίυπι α,ιιίηίί

ΙΛη υδφΐθ »ά 4,10 ΰχίρονς τε χαΐ άλα Γβρβίϋθ, δΐιηί;

ίοΐία 2 βί 3 οοη^ΐηίίηαΐα βΓ&ηί. Ιη £ο1. 275 δοηρΐί βαηί

8 νβΓδίΐδ, £ο1. 275τ ναοηηηι βδΐ. Ιη ίοΐϊο Ρ ηιβπΛΓΗ,ηαοβο

δοηρΐηιτι Ιβ^ίπηίδ: ,,Νο. 186. Ρι-οοορϊιΐδ ΟβδβΓΪβηδίδ άβ Ιίβΐΐο

Οοΐηοπιπι", ραηΐο ίηίβπιΐδ: .,δίοπα". Ηίο οοάβχ 8,1) ηηβ,

ιηαηυ βχ&Γαίηδ βδΐ. Εχβιηρίηπι, θχ φΐο άβήναίιΐδ βδΐ, Ιίΐ-

ουηοβιιιη ίυίί. Ιη βο βηίπι ρΓαβίβΓ 642,24—662,18

άβθΓβ,ηί 79, 14-—82, 4 Βενεβενιον—άχρι ίς. Ηαβο (= £χ)

ΙΆτΟΤΐΆΒ β Οοάίοβ αΙί^ηΟ δίΪΓρϊδ Ζ &Γίίδδίπΐβ άβδοιϊρδίί

(£ο1. 32ν βΐ Μ. 33Γ) ππιΐίίδ οοπιρβηάϋδ υβυδ. ΙαΜβπιβ

ίηίΐϊβ,ΐθδ ρβ,Γίίπι πιίηίο ρβ,ι-ίίιη αΐΓαηιβηίο βοηρΐαβ δαηί.

Ιοΐα ηιιιίηπι οπιϊδδυηι βδί; ν&ηαδ Ιβοίίοηβδ γβ,γο, ηοί&δ

ραβδί™ ηΐΒ,Γ^ϊηϊ Β,άδοηρί&δ ίηνβηίηιηδ. νίάβίυΓ Ηίο οοάβχ

ηΐϊτη ίπιρβΓαίοΓΪδ ΜΒ,ηυθϋδ ίιιίδδβ βί «Ιοαηηί Αιιηδρβ,β άο-

ηαίιΐδ ββδβ; οί. Η^3 ρ. 136. Οοηΐιύίί οοάίοβιη ρΓαβίβΓ μθ

Η. ΒθΒΪ8,§ηο.

V νι ν2 = οοά. Υ&ί. £Γαβο. 152. Ηηηο οοάίοβιη άβ-

δοηρδί ρ. XXXII δδ.; αάάο οπιηία, φΐ&β δβουηάιΐδ ΙίοΓαιάηδ βί

ίβΓϋιΐδ δοιΐρδβηιηΐ; (= Ρ), άβι-ίναίβ, ββδβ β οοάίοβ 2ζ ηυο ΐθηι-

ροτβ άβ βο ηίηίΐάυιη ρβΓΪβΓαί. Ροδίβα βοά. V ίρδβ ηυοοριβ

ηιηίίΐυδ ϊ&οίυδ βδΐ, υηάβ ηη&β δϊ^ηανί νί δηρρίβία βιιηί ίΐ

ηηϊηίο 80γϊΙ)3, β οοάίοβ οΐ&δβϊδ «/, ίη οηίηβ β,ΓοΙιβ^ρο άθβΓαηί

Π 642, 24—662, 18 βτρατιάν—αντον. Ηαβο (= Ρ~2) β οο

άίοβ ίαηιϊΐίαβ ζ άβρΓοηιρία δηηί. Ιη οοηΐβχΐιι οοηδίίΐηβηάο
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ϋοηίυ^ΐ β,ά οοάϊοβηι V, 8ΐ φΐο Ιοοο οοάβχ Κ (οϊ. ρ.ΧΙ/ΙΙΙ)

οβππιίιιίΐ;. ΡοβίβποΓ ρα,Γδ οοόϋοίδ V οοΐΐαία Θ8ί εΛ Η. Εοβί&^ηο.

Λ βί α = οοά. ΑπΛι-08. Λ 182 βηρ. (οΐϊηι 147). Εβΐ οηιι-

ί&οβιΐδ δβ,βα XIV., ίοϋοηιιη ιηοάυΐΰδ 312x212 πιπί., οοίηπιη&παιιι

235x132—140 πιπί. Οοηδίβ,ί 248 ίοίπθ, 28 ηιιαίβπποηίουδ

άίδίϋΓοαίΪΒ, ηηο &8θίοιι1ο 12 ίοΐίοηιπι (Μ. 177—181. 184—190.),

υηο ίαβοίοπίο 10 ίοΐίοηιπι (Μ. 214—223), άηοΐηΐΒ 8ίη§π1ϊθ ϊοΐϋβ

(ίοΐ. 182 θί 183). Νοίαβ, ηιιΛιΐΒ οτάο ΓΐιιαίβΓηίοηαιη ίικΙίοΒ,ΐιΐΓ,

οοπιρΜθηί ίβΓβ οπιηβδ, τβΐιιί ίοΐ. 2δ: δχτωχαιδεκατόν , ίοΐ. 9:

τεοααραχοβτόν £γ.τον βί V (ϊά ββί ηυαίθπιΐο δ ΰίβίοΓΪαβ β,ιοά-

ηαβ), ίοΐ. 182 τεαααραχοατον ίβϋομον. Ροΐίβ, ηηπΐ6ΓΪ8 ΑτΒ,βϊοϊβ

(ιΐ8ς[τιβ Β,ά ιοί. 198 τβοίβ) ρΐυπιβο ίηβϊ^ηϋα βπηί. Αηίβ οοηίβχ-

ϊιαπι οΐΜίορθ^ιΐδ πηιιπι ιοίΐιιπι, ηηηηι ροδί οοηίβχΐαιη αάάίάίί.

Ιη δϊη^ιιΙΪΒ ρ&,^ίηίδ Β1ιη* 32 νβΓβυβ. ΟοηίϊηβηίπΓ ηοο οοϋοθ:
Ι.ΡΓΟΟορϋ άβ 1)β11Ϊ8 1ίΙ)Γί V—VIII, Μ. 1—8ν. 2δ—181τ. 184

—188.
2. ΡΓΟΟορϊί 1ϊΙ)γϊ VI άβ &βάί£οπ8 Ιπβϋηϊαιιί, ίοΐ. 18!)—223ν.

3. ΡΓΟβορϋ ηΐθίοήΗ, αΓβαηα, Γοΐ. 224—247ν. 17—24τ. 9—16\

182—183», οαρ. I—XXX 23 "Οβα-ϊπιπτον.

Ιη I ίοΐΐο ΒΟΓίρία βιιηί: ,,ΡΓοοορϋ βοϋίοβ, οϊδίοι-ία/ θϊιΐδ-

ιΐβιη άβ Ιηβίίηίαηϊ Ιπιρβιαίοηδ ορβηίοηθ 1Λ. 6 / θίιιβάβπι απόρ

ρητα ίά 68* Αροπβία Ββά πιαίίΐβ,ία, / Οοάβχ βχ Τηββθβ,ΐία / Α 182

Ρ&γ. 8ΐιρ." Ιη ιοί. 188ν ίηνθηΐηηίυτ : τον αϊάημον βαβι χνρου

Ιονβτινιανον τον μιγα έπενίματα (1β£β Ιπαινήματα), ΐη ϊηίβΓίοιβ

ρ&ιίβ ίηνοΐιιοή φρ//γίβχος. Τγθβ Ιϊΰιατϋ ηιιηο οοάίοθπι βχαι-β,-

νβπιηί; ΒΟΓΪρΒίί: 1. 1ΐί)Γ£ΐΓίιΐ8 : ίΌΙ. 1—177, II 4, 1—042, 24 Τα μίν

—αντω; ίοΐ. 184—187, 11662,18—677,11 Άπρακτος—περαιτέρω

»ανα{ ίοΐ. 189—248. 2. 1ϊΙ)ΓΜΪηβ: ίοΐ. 177"—181, II 642,24—

662,18 ατρατιάν—αντοϋ. 3. Ηογμίτιβ: Μ. 188, 677, 11—678,5

τωοιν άν&ρώποις—Ι-ννέγραψεν. ΙΛΟβ/ΐΜ ϊηίίΐαίθδ ραχίϊπι πιίηίο

ρβτίϊπι Β,ίΓΒ,πιβηΙο ΒΟΓίρίίΐβ βιιηΐ. Ιοί& ππιΐιιιη οπιϊδβιιηι βδί; οοηχ-

ρβηάϊβ, 8οηρίιΐΓ3,β ντιΐ^ωϊα ίηνβηίηηίηΓ, ραηοαβ ηοίαβ πιίηϊο τα&ι-

£ΐηί αάΒΟΓΪρί&β. ΟπχαπιβηίΕ »ηίβ οοηίβχίιιηι δίη^ιιίοπιπι Ιϊ&Γοηιιη

3βρίο<;8. Βΐιηί. Ηηηο οοάϊοβπι οπ^ίηβηι ίΓ8,χΪ88β 6 οοάϊοβ Σ άίχί

ίη 3 ρ. 148. ΙίΕφαβ ηϊηίΐ ηαίιβί ρβοηΙίαΓθ ηίβί ίη β& ραΓίβ,

[χιιαβ βχΒ,Γ&ία ει Ββοηηάο ΙϊΙογ&γϊο (II 642, 24—662, 18 = Α)

βίί»ιηητιηο ϊη Σ άβββί; η&ηο ρ&Γίβηι οοηίηΐί, ΐοίιΐ8 οοάβχ οοΐ-

Ιβ,ϊπβ 88ί 8,1) Η. Κοβία^ηο.

&, β* 68 = οοά. Ρβ,πδ. §Γ8,βο. 1703 (οΐΐπι 1936, 2δδ6). Εβ*

οη&ΓίΒ,οβηβ 8»βο. XV., Μϊοηιιη ιηοάυΙιΐΒ 288x212 ηιπι., οοίηιη-

η&ΓΗΠι 202x140—ΙδΟ ιηιη. 0οη8<»<; 16δ ίοΐϋβ, 19 ο^νιαίβιηΐοηϊ-

ΐ>ιΐ8, υηο ίδ,ΒΟΪοηΙο 6 ίοϋοΓηηι, ηηο (ηΐΐίηιο) 7 ίοϋοπιπι. Γβ,θοι-

οαϋ ΙϊίίβήΒ βΓαβοίβ ίηδίριίϋ βΓαηί, ββά ίβ,ηι ηοη οπιηββ ΙϋίθΓαβ

βχβίαηΐ; ίοΐϊοπιηι ογ<1ο ίηάϊοαίιαΒ βδί ηηηιβπδ Αιαίοίοϊδ, ρΓαβίβι-βα
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ίοΐία ίπΒί^ηίία 8ΐιηί Ιιίδ ηοίίβ : (ίοΐ. 2) Α4 , (ϊοΐ. 3) Α6 , (Γοΐ. 4) Β,

(ίοΐ. δ) Β,, (ίοΐ. 6) Β4, (ί'οΐ. 7) Βρ βίο. Ιη ίοΐ. 162 ίηνβηίίατ

ΙίίίβΓα ι/. Ιη 8Ϊιι§ΐΐ1Ϊ8 ρα^ίηίδ ίοΗοπιπι 1—148 Βΐιηί 31 νβΓβιιβ,

ίηάβ 32— 34. Οοηίίηβηίατ ηοο οοσίίοθ: Προκοπίου Καιααρίως

περί των Γοτ&ιχων ίατοριών βιβλία δα. ϋββυηί II 671, 17 ηβφΐβ

αά βηβπι: Αΐτνης—ξυνεγραψεν. Ιη ίοΐ. 123' ϊηνβηίίυΓ ϊη πι&Γ-

(*ίηβ: ιό παρόν βιβλίον ύπάρχη μηχαήλ τον λεοντϋάρν: — Ιη

δίη^υΐίδ ίοΐϋδ νβΓ8Ϊ8 ΒηρβΓ οοηίβχίυπι πιϊηϊο 8οηρίυπι ββί προ-

κοπίον, ϊη Γβοίίβ: πιρί γοτ&ιχών ίατοριών α β,ιιί β αηί γ &υί δ.

ϋυο ΒΟΓΪβ&β ηυηο οοάίοβπι βχΒ,τ&νβηιηί, ηηοπιιη δοηρβίί »1ίβΓ

ίοΐ. 1—88, II 4, 1—350, 14—15 Τά μεν—Νεάπολιν = 6, , β,ΐίβτ

ίοΐ. 89 υβφΐβ αά πηβηι, 350,15—078,5 είλον—ξννέγραιρεν = δ8.

Ι/ίίίβΓ&β Ϊηίίί3,1β8 ίη ρΓίΟΓβ ρ&τίβ πιϊηϊο, ϊη ροβίβήοΓβ ρΐβπιιηςρΐθ

ιίτβ,ιηθηίο ΒΟπρί&θ ίηνβηίυηίυΓ η&β: 1. ίη ρπηιο 1Ϊ1)Γ0 Τά μεν

Π 4, 1. Εν 6, 12. Ράβενναν 7, 24. "Ήν 9, 1. Όλίγαις 9, 23. Ονν

11, ό. Τινάς 12, 8. Αϊ 13, 12. Βαοιλέως 13, 25. Αε 14, 25 βίο., ίη

Ββοαηάο ΙΓογο Μετά 150, 1. Περανίου 151, 11. γινομένης 153, 1.

Πεδίω 156, 25. Ον-ΑΟϋν 158, 7, Άρζαμένης 159, 19. Είχε 161, 11.

Λίαν'ΐδΖ, 3 βίο., ίη ίβΓίίο Ιίίκτο Ούτω 297, 1. Απαντάς 302, 2.

Μάλιστα 304, 8. Τις 305, 24. ξννέΣεως 306, 18 βίο., ίη ψι&Γίο

ΙΛγο "Οαα 487, 1. Αυτονόμων 492, 1. Τούτον 492, 20. Τοϋ 495, 23.

Μετά 498, 12. Τοις 500, 14. Τήάε 501, 15. Ιοίβ, ηαυίηηι Ιίίίβπβ

νοο&ΐίβηβ ρήπιίβ αυί ηαβάϋδ Βυββοπρίηιη ββί νβΐυί ίη νβΓοίβ

φχετο, ωκίί, οηιίββηπι θβί ίη Β^ΙΙαΒίβ ιιΙίίπιίΒ. Οοπιρβηάϋβ

βοηρίνίΓ&β ραιιοίβ υβί βηηί ΙίβΓ&ηί; Β,Γ^αηιβηίβι ρ&Γίίπι α ρΓίπιίβ

πι&ηίΙιηΒ, ρβτίίιη ροβίβήοΓβ ίβηαροΓβ &\> ηοηιίηβ άοοίο ηΐΒ,Γ^ίηί

Εά,βΟΓίρίβ, ίηνβηίηιυΒ. Ιη ρήοΓβ ρ&Γίβ ηιυΐίί Ιοοί ρππι& ηι&ηυ

βπιβηάαίί βυηί. Ρπογ ρ»γβ νίάβίιΐΓ οή^ίηβηι ίτ&ηβΓβ β οοάίοβ Σ,

ροβίβιίοΓ άβηναίβ. θβί β οοάίοβ ΐ.

ο = οοάά. ΑπΛΓοβίαηί Α 52—55 βηρ. : οοά. Απιοτοβ. Α 52

8αρ. ββί οηαΓίβ,οβηΒ ββ,βο. XVI., ϊοΐίοπιηι ηιοάη1ιΐ8 215x153 πιπί.,

οοΐυπιηΒ,πιπι 135x82 πιπί. Οοηβίβ,ί 183 ίοΐϋβ, 15 ί&ΒΟίοηϋβ

άηοάβηοηιηι ίοΐίοπιιη, υηο ίωοίουΐο φΐ&ίίηοΓ ίοΐϊοππη, ςυοπιπι

πΐίίπιυιη ν&οηυηι ββί. ϋηο ϊοΐία λή,οιιε ο, 1>ίΙ)1ίορβ£θ αάάίίβ,

Βΐιηί &ηίβ οοηίβχίυπι, άηο ροβί οοηίβχίηηα. Οοηίίηβί ΡΓΟΟορίί

Λβ 1)θ11ί8 Ιί&ηιπι V. Οταϋοηββ ηιιΐΐο βίριο ηοίβ,ίαβ βηηί.

οοά. ΑπΛγοβ. Α 53 8υρ. ββί οη&Γίβ,οβιιβ βαβο. XVI., ϊοΐίο-

Γηπι πιοάηΙιΐΒ 213x153 πιπί., οοΙιιπιηβ,Γηπι 135x83 πιπί. 0οη-

βίβ,ί 183 ϊοΙίΪΒ, 15 ίΕΒοίοηΙΪΒ άνιοάβηοΓαπι ίοΐίοηιηι, ηηο ίβ,Βοί-

οηΐο ςιηαίίιιοΓ ίΌΙϊοιχιηι, ηηοπιπι ηΐϋπιηπι ναοηυπι β8ί. Αηίβ

οοηίβχίυιη ηηιαπι ί'οΐϊαιη, ροβί οοηίβχίηηι άυο ίοΐία ναοηα α

ΙιΛΙίορβ^ο ίηββΓία 8ΐιηί. Οοηίίηβί άβ 1)β11ί8 ϋβπιπι VI. Ογιι-

ΙίοηβΒ Π80[ηβ &ά ίοΐ. 163 ηιιΐΐο βί^ηο, ίηάβ (II 277, 2) βί^ηο ηοο"

ίη πΐΜ^ίηβ ηοίαίαβ εηηί.

οοί. Απι1)Γ08. Α 54 βηρ. ββί οηαΓίαοβιιβ βαβο. XVI., Μίο-

ηιηι πιοάτιΙτιΒ 212x153 ππη. , -οοΙηηιηβΓίιπι 1 35x83- πιπί. θοη
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βί&ί 236 Γοΐίίδ, 19 ίαβοΐοιιΐίβ άηοάβηοπιπι ίοΐίοπιπι, ηηο ίωοί-

ουίο 8 ίοΙϊοΓϊΐιη. Αηίβ οοηίβχίηιη ΚΜίορβ^υβ άηο ίοΐία νβ,οιια,

ροβί οοηίβχίυιη ηηηπι ίοΐίηπι ν&οηηηι ίηδβηιίί. Οοηίίηβί Ργο-

οορϋ VII. Ιίοηιιη άβ Ιοβίΐΐβ. ΟΓ&ίίοηββ ηοίαίαβ βηηί βί^ηο" ίη

ηιιΐΓ^ϊηβ ΓβρθΙϊίο.

οοά. Απιογοβ. Α 55 βηρ. ββί οηβ,Γίβ,οβηβ 8&βο. XVI., ίοΐίο-

πιηι πιοάηΐιΐθ 213x152 πιπί., οοίηπιη&ηιιη 135x83 πιπί. Οοη-

βίαΐ 213 ίοΐίίβ, 17 ϊ&δοίοηΐίβ άηοάβηοΓηπι ίΌΙίοηιπι, ηηο ϊίΐδοί-

οηΐο άβοβπι ίΌΙίοηιπι, φΐΟΓηπι ηΐίίιηηιη ν&οηηπι θδΐ Αηίβ

οοηίβχίηπι άηο, ροβΐ οοηίβχΐυπι ίπ& ίοΐϊα ν&οπα βηηί. Οοηϋηβί

ΡΓΟΟορϋ VIII. 1ίΙ>ηιπι άβ 1>β11ίβ. ϋβΒίιηί: 11 642,24—662,18

ατρατιάν—αντον άηΛυδ ϊθγθ ρα^ίηίβ ναοηίδ ιβΐίοίίβ. θΓ»ίίοηθ8

ηοίαί&β δΐιηί 8Ϊ§ηο". Ιη φΐαΜυοΓ οοάίοίΙηΐΒ, φΐοβ πιοάο άβ-

ΒϋήρΒί, ίοΐίβ, ηπιηθπβ ΑταοίοΐΒ ρΐηηιΐιο ϊη8Ϊ§ηϋ& Βηηί. 13 νθΓΒΠΒ

ϊη Βίη^πΙΐΒ ρβ,^ίηίβ ηηιηβΓίΐηίηι·. ΙάίίβΓαδ ίηίϋαΐβδ ΙΛγη,γϊιιβ

γη,γο άβρίηχίί, ιοία πιηίηπι πιοάο Βηοδοήρβίί, πιοάο οπηδίί,

ΟΟΠίρβηΐπΒ Γ8,Γ188ΪΠ1β Π8ΠΒ βδί. ΝθΪΕ8, φΐ&β ίη Σ ιηαΓ^ϊηί &ά-

Βοπρίαβ δηηί, ραΓίϊπι ίη πι&Γ^ίηβ, ρΜίίπι ϊη οοηίβχίη βχαΓβ,νίί.

Οοάβχ β ϊΙβ. οοηββηίϋ οιιηι οοά. Ιο, ηϊ βλϊβτ βχ εΙϊθγο ίΓΟ,ηβ-

βοήρΐαδ 68ββ νίάβ&ίηΓ. ΟΐΙΠΙ ίη Οθάίθβ £ ΟΓ&ίίοηβΒ ρήπΐί' βί

Ββοηηάί 1ίΙ>η ηβςιηβ &ά 11 277,2 πιίηίο ΒοηββΓβηίηΓ , ποη 8Γ8.1

φΐοά ηΐΐο βί§ηο ηοίαΓβηίαΓ. Α Ιοοο, ςριβηι οοπιπιβπχοΓανϊ

II 277, 2 πβςιιΐΘ αά ηηβπι ΙΛγϊ VIII. ΟΓ&ΙίοηβΒ ίη οοάίοβ Λ ιΛτά-

πιβηίο βοπρίβ,β ίάθοομιβ ηοίαίβ,β Βπηί ηοο 8Ϊ£ηο". ΙιίοΓ&ηπΒ

οοάίοίβ ε ΟΓΕίίίοηΘΒ οπιηβΒ αΐτειπιβηίο βοπρείί ηβηηβ ίαπιβη

βί^ηο ηοίανίί ίη ρποΓβ ραΗβ, φΐοά ηυΐΐηπι ίηνβηϋ ίη βχβπι-

ρΐαή βπο, ίη ροδίβποΓβ ρβ,Γίβ (II 277, 2 ηΒφΐβ αά ηηβπι) οη-

ΐίοηββ βοάβπι δί^ηο ηοίανίί (^νιο ηοΐαΐαβ βηηί ίη οοάίοβ λ-, ιιηάθ

ΒθςιηίίπΓ οο(Ιίθ6ηι ο βηχΪΒββ 6 οοάίοβ Οοηίιιΐίί οοάίοβδ Απι1)γοβ.

Λ 52—55 Βΐιρ. Η. Βοβία^ηο.

ά = οοά. Μοηαο. ^γβ,θο. 513. Ηηηο οοάίοβπι, οηίυδ ρ»Γ4βπι

οοηίηΐίΐ Η. Εθδία§ηο, άββοΓίρβί ρ. XXXV.

β = οοά. Ραπβ. ΒΓαβο. 1699. Ηηηο οοάίοβπι άβΒΟΓίρβί

ρ. XXXVI.-

οοά. ν&ί. £Γ8,βο. 1301 (οΐίηι 55). Εβϊ οηΒ,Γΐβ,οβιιβ βΕβο.

Χν.,ίοΐίοπιπι ηιοάηΙιΐΒ 299x216 πιπί., οοίππιη&Γηπι 195x132 πχπι.

Οοηβίαΐ 309 ϊοΙπβ, 37 ίαβοίουΙΪΒ οοίοποπιπι, ηηο (ρππιο) 6, ηηο

(15) 7 ϊοΙϊογππι. ^η^I^θ^η^οηβ8 ηηπιβΓ&ίί Βηηί. Οτάο ίοΐίοηιπι

αηίβα ηοη ΓβοΙβ ίηάίο&ίηδ βταϊ, ηηηο πιβηάα οοιτβοία βηηί.

Αηίβ οοηίβχίηπι βί ροδί οοηίβχίηπι ίθτηει ίοΐίο. ίη8θηιϋ Ιιί1)1ίο-

ρβ£Π8. Ιη Βΐη^ηΐίβ ρα^ίηίδ βηηί 25 νθΓβηβ ίοΐ. 1—193, 26—31

ιοί. 194 ηδομιβ 8,ά βηβπι. ΟοηίίηβηΙηΓ ηοο οοάίοβ ΡΓΟοορίί άβ

ϋβΐΐίδ ΙΛπ V—VIII. Ιη ίοΐίο ΠΙ δοπρία βηηΐ ηίίβο:

Νο. 55 ρΓοοορίο.

προχοπίον χαιβαρέως των γοτ&ικών πολέμων ών / δια βίλι-

βαρίον δ μέγας ίονατινιανός αννεατ-ήβατο. / ν.ί ίν χΊ (Ιέηβόν μι
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τον άμαρτωΐόν. / το παρόν βιβλίον γεωργίον τον χανταχονξηνοϋ.

Εχ ΙΛγϊβ Γιιΐνΐϊ ΤΤγβϊιιϊ.
Ιη ηΗϊιηο ΐο1ίοτ ίηνβηίηηίαΓ Ιι&βο: νήχι ρωμαίων χαι

Άάνατος ΰτρατιγον μοννϋον. / διμιγορία βεληααρίον -(- έπιατολη

9αδάτον προς ίονΰτινιανόν. / διμιγορία βεληααρίον -(- έπιατολη

ΰαδάτου προς Ιονατινιανόν. Ηίο οοάβχ βοήρίιιβ θβί α φΐβ,ΜυοΓ

1ίΙ>Γ8ΐϋβ, ϋίτιΐϊ Βίη^ιιίοπαπι 1Π>Γθηιηι, ραυοαθ ηοίββ πιαΓ^ίπαΙβδ,

ΙϋίβΓβ,β ίηίΐίαΙβΒ ιηϊηίο άβρϊοίββ Βΐιηί. ΟοιηρβηάϋΒ Ιϊογη,γπ γ»γο

ιΐΒΪ βιιηί, οπήββηιηί ϊοί&, φΐοά (ϋοίίιΐΓ βυοΒΟΓΪρΙυπι. Ρΐηηπιαβ

ηοΐαβ ΟατίβΓοπιαοηυβ ηιαΓ^ϊηί αάΒΟΓΪρβίί; οί. Νοίηβ,ο, ΡΐβΓΓβ άβ,

Ια Ιήοΐίοίηβςιυβ άβ Γυΐνίο ΟΓβίηί, ρ. 180. Οοάϊοβπι ηυβπι

ίοίιιιη οοηΐιιΐϊί Η. Εοβίαριο, β οοάϊοβ V άθπναίυπι ββββ άβ-

πιοηβίΓ&νϊ ϊη 3 ρ. 162ββ.

ρ = οοά. ναίίο»ηιΐ8 £Γ&βο. 1904, Ρ&γβ I. Εβ* οη&Γίίιοβιιβ

πιίβοβΙΐΒ,ηβΐΐΒ. Οοηϋηβΐ ρΓΒ,θίβΓ αΜα βίο^ίιαπι Ββΐίβαπί ίοΐ. 167

(II 298, 10—301, 23 π&αι—ΐρχομαι). Ηοο ί'Γα^ωθηίνιηι βαβο. XVI.

Βοηρίυπι θβί. α

Η = βοά. Ρβ,γϊβ. 1310 (οϋπι 3118, 1334, Νο. 29. Λ" άβΐΐα 9

ο&Ββα). Εβΐ οη&Γίαοβηβ ββ,βο. XV., ίοΐΐοπιπι πιοάυΐηβ 220x140 πιπί.,

οοΙαπιη&Γυπι 152—170x100—110 πιπί. Οοηβίαί 446 ίοΐϋβ. ϋυο

ίοΐϊβ, (ίοΐ. 70 βί 71) ϊη8Ϊ^ηϋ& βηηί ηιιηιβΓΟ 70, άυο αΙίβΓα ίοΐϊα

(99 βί 100) ηππιβΓΟ 100. Ιη βιπ^ιιΙϊβ ρα^ίπίβ βηηί 26—40 νβΓ-

βπδ. ΟοηίίηβηίπΓ ηοο οοάϊοβ ρΓ&βίβΓ αϋβ, (οί. Η. Οπιοηί, Ιηνβη-

ίβ,ϊτβ δοηιπίΒ,ΪΓβ άθβ πΐ88. £Γ6οβ άβ Ιβ, ΒίΜίοίηβο,υβ Ν&ΙίοηαΙβ,

I ρ. 296): ΡΓΟΟορίί ίτα£ΐηθη1ηηι άβ νβπηϊϋΐΐΒ ΒβΓΪοΪΒ: έχ της
Ίατοριχής πραγματείας προχοπίον (περί) μετάξης ίοΐ. 408τ. Ιη

ίοΐ. 444ν ΒΟΓΪρίηπα ββί: πίναξ 29 της 9 χιβωά, ίη 1 ίοϋο:

φνλΧα γεγραμμίνα της βίβλον ταύτης εΐαΐ/ ανμπαντα νμζ η ίπτά

χαι τεαααράχοντα προς / τοίς τετραχοαίοις. Ηίο οοάβχ ίτιίί

,Γοβ,ηηΪΒ ΙιαΒοαήΒ.

£ = οοά. Β&ΒΪΙββηβίβ ^ταβοαβ ϋ IV 6 (οΐίπι Ε III 9). Εβί

οηβ,Γίαοβηβ βαβο. XVI., ίοΗοπιπι πιοάιιΐυθ 223x152 πιπί., οοΐυπι-

η&Γηπι 142—152x70 πιπί. Οοηβί&ί 619 ϊοίπβ, 76 ίαβοίονιΚβ βί

4π1)νιβ ηυϊάβπι: 56, 57, 92 Ιβπιοπιπι, ββρίβπι: 34, 35, 37, 58—61

(ΙΠΗ,ΐβπιοπιηι, νιηο: 33 Ββρίβπι, φΐίηςιιΐΒ,^ίηία : 3—32, 38—55, 03,

64 οοίοηοπιπι, άυοΙπίΒ: 36,62 ηονβηΟΓυηι, ιιηο: 67 άβοβιη, υηο:

69 τιηάβοίπι, άβοβπι: 1, 2, 65—6ί«, 70, 71, 73, 74 άυοάβηοηιιιι,

ηηο: 75 Ββάβοΐπι ίοΐίοηιπι. Νοίβ,β, ςυϊΙ)ΐΐ8 ΟΓάο ί&ΒοϊουΙοΓυπι

ίηϋοβΐυΓ, ηοη βχβίαηί. Εοΐία ηιιπίΘΓίΒ ΑΓ&οίοΪ8 ρΐυπιοο ίη8ΐ§-

ηϊία βιιηί. Αη4β οοηίβχίιιηι 8υη4 άηο, ροβί οοηίθχίιιηι ϊήα ίοΐία

ναοιίΕ ηοη ηηπΐθΓ»ί&. Ιη βίη^τιΐίδ ρα^ϊηϊβ βηηί 18—21 τθΓβηδ.

ΟοηϋηβηίυΓ ηοο οοάϊοβ ΡΓΟοορϋ άβ Ββ11Ϊ8 1ίΙ)Γί V—VIII. Εοΐ.

604τ ΤΕοητιπι 68ί; Μο άβΒηηί: 042,24—662,18 ατρατιάν—αντον.

Ροβί οοηίβχίηηα αάάϋα βηη4:

τέλος

Ρκοοοριυβ, θά. Ηααι*7· 1· (I



ΡΚΟΙΕβΟΜΕΝΑ.

αφοδ' (1574) μαι κγ έτελειω ''

ΤοίιΐΒ οοάβχ αϊ) τιηα ηιαηυ βχ&Γ&ίυβ ββί. ΙάΜβΓ&β ηι-

Ικίο&ΐαβ ρ&υοίβ8Ϊηΐ3.θ ϊηγβηίυηίιιι·. Μίηίο άβρϊοίί βυηΐ; ϋΐιιΐί

δίη^υΐοηιπι ΙϊβτοΓηπι βΐ ΟΓΕίίίοηβδ, φΐαβ Ριτοοορίυδ ίηϊϋο

1180(116 3,ά II 267, 14 ίηββηιίί. (^υ&β ϊη οοάίοθ ΐ ηα3.Γ£Ϊηί αά-

Βοηρία Βΐιηί, ίη ηοο οοάΐοβ ΐη οοηίβχίυ πιίηΐο βχαΓβΛα ϊη-

νβηίπιιΐΒ. Ιοία πιυίΛΐηι πιοάΌ δίΛβΟΓίρΐυπι, ηιοάο οππΒΒίιιη 6ΒΪ.

Ηίο οοάβχ &αίθΓ ββί οοάίοίβ η, ίοΓίαβδβ οοηϊβοίυβ α βοοίο ϋαΓ-

πι&τϋ, ςιιβιη 8,. 1574 ϊη ΗίΒραηία. οοηιιηθΓ3,ίυιη 6886 ϊηίβΐΐβ^ΐβ

βχ 618, φΐαβ οοάίοί ΑηΛκ)βί3,ηο Ν 13δ Βυρ. ϊηΒοηρίβ, 6Β86 νϊ-

άββίπτυβ ρ. Ιιΐν.

I = οοά. Ι,ατίΓβηϋαηιΐΒ §Γ3,βο. 9, 32. Εδί ο1ΐ3,Γί3,οβηβ 83,60. XV.,

ί'οΐίοηιπι πιοάιιΐιΐδ 212x137 ππη. , οοΐυπιηαηιηι 155x95 πιπί.

Οοηβίαΐ 319 ίοΐϋβ ΙϊΜβιαιϋβ, 10 ναοιιΪΒ (υηο ροΒΐ ίοΐ. 17, εριίη-

(1116 ροδί 147, ίηουβ ροδί 242, υηο ροδί 319), 39 φΐ8,ΐβπποηίΙ>ιΐΒ,

ιιηο ίαβοίοιαίο (ίοΐ. 247—256) άβοβηι ίοΐίοηιπι, υηο (Μ. 164—170)

Ββρΐβιη Γοΐϊοηιπι. Ηιιϊιιβ ίο,δοϊουΐί ηιιίηίυπι ίοΐίυπι οηιη Ββχίο

οοη^ΐυϋηβ,ίυπι ββί. Νοίαβ, φΐίβυδ φΐαίβΓηίοηυιη οΓάο ϊηάίοβίυι·,

ραδδίηι βχδίαηί. Ροΐία, ηυπιβΓίδ ΑγΛιοιβ ίηδί^ηίίβ. Βηηί. Αηίβ

οοηίβχίυηι ίπΒβΓίβ. ευηί 6 ίοΐία, ροδί υΐϋπιυπι ίοΐϊιιιη (ναουυπι)

ιιΐίίπιϊ εχιιαΐθΓηίοηϊδ αάάίίιιιη βδϊ αΙίβΓυπι ί'οΐίυηι ν&ουυπι. Ιη

δίη^ιιΐίδ ρα^ίηίδ δΐιηί 3ο νβΓβιΐΒ. Οοηίίηβί ρΐ'αβίβΓ αΐϊα (οϊ. Βαη-

άίηί, Οη,ϊη,Ι. ιυ88. £Γ. ΙηΜϊοΐη. Ι,α,τιτ. I 442 88.) βχοβΓρίβ, θχ Ργο-

οορϋ άβ Ϊ)6ΐ1ίδ ΙΛγϊβ V, VI, VIII, ίοΐ. 211^—216: 1. Περϊ τον
Ίον'ιον κόλπου II 81, 10—83, 7 πέλαγος—{χει, Μ. 211ν. 2. Περϊ

της Θούλης νήσου II 215, 9—218, 17 ΐβτι—βιοναιν, ιοί. 212.

3. Περί των 'Αμαζόνων 496, 24—498, 18 τα μεν—είρήα&ω,

Γοΐ. 213. 4. Περϊ των ορίων Άβιας και Ευρώπης 509, 8—515, 23

'Έπεϊ-—ψίλον, ίοΐ. 213". 5. Περί της μετακομίαεως τοϋ αχώληκος

της μετάζης Ινδίας 576,14—577,20 'Τπο—ίσχε, Μ. 215\

6. Περϊ Βρντίας (Βριττίας) της νήβου και τον ένταϋδα γενομέ

νου παραδόξου 589,22—591,11 Κατά—άρχεται. 596, 22—600,3

Έν—φααίν, ιοί. 216. Ιη ίοΐίο I δΟΓΪρίυβ 68* ίηάβχ, ϊη Μίο VI

πίναξ άχριβης τοϋ παρόντος βιβλίου. Α (ΙυαΙηΐΒ Πΐ3.ηί1)η8 οοάβχ I

βχΜαίυβ βδί. Ρΐυηπιαβ ηοίαβ πιίηΐο πιαΓ£Ϊηί Η,άδΟΓΪρίαβ δυηί.

Ιοία φΐοά άίοϋυι· δίΛδοι-ίρίυπι, ηβ^ΐβοΐηπι βδί. Νυΐΐβ, οπιαιηβηίίΐ,

ραηοβ,β βηιβηάΒ,ίϊοηθΒ βί 63.6 ΒΟΓίρΐαβ 3, ρηπια ιηαηιι ϊηνβηίηηίιΐΓ.

Ηίο οοάβχ βχ βοά. α ίΓ3.η88θπρίιΐ8 θβϊ, οοΙΙαίηΒ αο Η. Κοβία^ηο.

η = βοά. Μοηαο. §Γ3βο. 87. Εδί οη&Γί&οβιΐ8 δαβο. XVI., £ο-

Ηοηιηι ηαοάΐΐΐηβ 331x227 πιπί., οοίηπιπαπιπι 219x125 πιπί.

Οοηδίαί 386 ϊοΐϋδ, 45 ^υαΐβπιϊοηίοηδ , άτιοΐκΐδ ίαβοίοηΐίδ (31 βί

48) άβηοΓηηι, ηηο (44) δβχ ίοϋοΓαιη. Εο1Ϊ3. 250, 351, 352, 386

ναοτια βυηί. υδα^ηβ 3.(1 ρα§ίηη,ιη 495 οτάο ρα^ίηαπιπι, ίηάβ

ί'οΚοηιηι ηυηιβΠΒ ΑΓ3ΐ)ίοίδ ίηάίο&ίιΐδ ββί. ΝηηΐθΓαίϊο φΐ&ίθΓ-

ηίοηηηι ηοη οοπιρβ,Γθί. Αηίβ οοηίβχίηπι νθΛοπιπι οί^ΐίορβ^ηδ

Μία ΓιιΐΒ.ΐΐιΐ0Γ , ίοϋάβηι ροβί οοηίβχίηηι αάάίάϋ. Ιη Βΐη^υΐίβ
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ρα^ίηίβ δηηί 30 νβΓδηδ. ΡΜβίβΓ αΐϊβ, φΐαβ βιιυπίθΐ'αί Ηαιιΐίίυβ

(οί. Ηβ,γοΗ, Οαί&ΐο^. οοάϊοηηι πι&ηηβοΓ. βίοΐϊοίη. τβ§. Β&ναποβ,β,

τοί. I ρ. 485 88.) οοηίίηβηκίΓ ηοο οοάίοβ: ΡΐΌοορίί άθ 1)β11ί8 Ηβη

V—VIII. Ιη ΐηίβπΟΓβ ρίΐή-β ίηνοΐιιοπ βοηρίβ, βηηί: 84β,Ιίοηβ 5

Νο. 4. Τοίπε οοάβχ αβ ιιη» ηιαηη βχ&ΓαίηΒ ββί. Μηΐίαθ ΙίΜβΓίΐβ

ίηίίΐΗ,Ιββ ραΓίίηι ηιίηίο, ραΓί.ϊιη αίΐίίπιβηίο άβρίοίαθ βιιηί. Ιοία

ηιηΐταιη γ&γο βυϊΐΒΟΓΪρίιιπι ββί. Ραηοίΐ οοιηροπάία ίηνβηΐΒ ϊη Ιιοο

ΐ'οίίοθ, ηιιί ΐταίβΓ οοάϊοΪΒ Ζ; πηχίί β οοΛίοβ £; οοΐΐβ,ίυβ Θ84 η\>

Ηβηποο Κοβία^ηο.

ο = οο(Ι. Ρη,γϊβ. 1701. Εβ4 οηαΓί&οβηΒ βίΐβο. XVII. ίηβυηϋΒ;

ίοϋοηιπι πιοάιιΙυΒ 290x182 πιπί., οοΐυπιηαπιηι 204x122 ιηιη.

Οοηβΐαί 740 ίοϋίβ ρΒ,^ίηβ,ΐΪΒ; β,ηίβ οοηίβχήιπι σίΜίορβ^υδ 3,

ροδί οοηίβχηιιη 5 ίοϋα ναουα ίηδθπιίί. Ιη δίη^ηϋβ ρα§ίηίδ

δηηί 17 τβΓ8Π8. Οοηίίηθί ΡΓΟοορϋ άβ 1>β11ΪΒ Ιϊογοβ V—VIII.

Ιη ββουηάα ρα§ϊηα Βοηρΐυηι ββί: 680. νοί. II. Οοά. ΟοΙΙ). 1717.

Κβ^ΐπδ 2554. 3. Ιη ίηίβήΟΓβ ηιαΓ^ίηβ ρι-ίπι&θ ρα^ίη&β αάηοία-

ίηπι: ,,3άο. Αυ^. Τητιαηί./Ηίο οοάοχ ϊρββ ο[ηοο[ΐιβ α Ρβ4Γ0 Οηβ,-

Ιιαηαθο βχΜ&ίιΐδ 084". ΙιβππηαίΗ; ηιίηίο 80πρΪ3. 8ηηί. ΙιϋίβΓ&β

πΛηοαΐαβ, ηοίαβ ηααΓ^ίηΒ,Ιβδ, οπιβ,πιβηία ηοη ίηνβηϊυηΐιιτ.

ρ = οοά. ναΐίοαηιιβ ^τβ,βο. 1353. Εβί οη&Γίαοβυβ βαβο. XV.

Οοηϋπβί ρΓαβίβΓ β,ϋαδ βρϊδίυΐ&β οΐβ,ΐ'οηιπι νίΓΟπαπι ίοΐ. 220

βρϊδίυΐ&πι ΒβϋδΕπί αά ΙηΒίίηίαηυηι άαίαπι II 117, 22—120, 5
άφίγμεΰα—φίρει. Ιη ίοΐ. 214τ δΟΓΪρία δυηί ηβ,θο: κτήμα πο-

&(ΐνόν Υ.ωνβταν τον λαβχάρίως νη' αίτον ίν μίδιολάνω έχ-

γραψΐν ανξβ' . τα $1 ίντεν9ίν νατιρον ίν μιβήνΐ] ίχγεγραφατο.

τ = οοά. ναΐίοαηηΒ §Γ&βο. Κβ£Ϊη&6 ΒνιβοοΓηπι 84. Εβί

οη&τίαοβυβ δ&βο. XVI., ϊοΐίοπιηι ηιοάηΐιΐδ 336x232 πιπί., οοΐυπι-

ηαπιπι 220—225x130 πιπί. Οοηβίαί 40 ίοϋϊδ, 5 ςυαίθΓηίοηίβιΐδ.

Νοίαβ, (ΐαϊΐηιβ ηιιο,ΙθΓηϊοηυιη ΟΓάο ϊηάίοβΐπΓ, ηοη ΐηνβηίυηίιΐΓ.

Ρο1Ϊ3. ηυπιβήβ Α.Γ3,ϋίοΪ8 ίηβίριίίΒ, 8ηηΐ. Εί αηίβ οοηίβχίηπι θί

ροβί οοηίβχΐηπι βϊπ^ιιΙη, Γοΐία αάάίάίί ΙιίΙιΙίορβ^ιΐΒ. Ιη ΒΪη^ηΙίβ

ρ3.^ΐηΪ8 Βΐιηί ρ1βΓηπις[ΐιβ 33, μγο 34 νβΓβηδ. ΟοηΐίηθηίιΐΓ Ιιοο

οοάίοβ: ΡΓΟοορϋ άθ 1)β11ίθ ΙίΙ). V β£ ΙΛ. VI υ80[υβ 155,20—21

πέραην χαΐ βον. Ιη δΐιρβηΟΓβ ηα&Γ^ϊηβ ρπιηί ίοΐϋ δοηρία βιιηί:

,,ρΓΟΟορϋ ηίδίοπΕ / Οοί£θΓηηι. / Ε ΙίϋΠδ άίοη7βϋ οοΓβίηϋ". ΑΙ)

ιιηα ηι&ηυ οοάοχ τ αΪΓ8.πΐΘη4ο βχ&Γαίηδ β8ί. Εαβάβιη ΗίΐβΓΕβ

ϊηϊίΪΒ,Ιβδ β,ίΓΒ,πιβηίο άθρϊοί&θ ηϊο ίηνβηϊυηΐιΐΓ, ηυ&β ίη οοάίοβ 1),

ναιάθ βθηηίίπΓ οοάΐοβιη τ ηηχΪΒδθ β οοαϋοβ V. Ραηοαβ ηοίαβ

πιαΓ§ΐηϊ αάδοηρίαβ δυηί. Ιοίβ. πιιι4ηπι οπιϊδβηιη βδΐ. ΟΓηα-

ηίΘηϊα άθδυηί. ϋοηίιιΐίΐ οοάίοβπι Η. ΚοδΙ&εηο.

XVI.—Χνπ., ίοϋοηιπι πιοάηίτΐΒ 159x113 πιπί., οοΐυιηη&πιπι

109x70 πιπί. Οοηδίαί 471 ίοΙίΪΒ, άιιοΙ)ΐΐ8 νοΙηπιίηϊοηΒ. Ροϋα

ϊη ϊηίβΓΪΟΓθ πι&Γ£;ϊηβ ρΐηηιΐοο οαβηιίβο ίηδίβηίία Βηηί. Οοηίίηβη-

ίυΓ ηοο οοάίοβ ρταθίβΓ αΐία. (οί. Ε. ΡβΓοη Ρ. ΒΒ,ίία^Ιίηϊ , Οο-

άίοβδ πΐΒΒ. §Γαβοί ΟίίοΙιοηϊ&ηϊ ΜΜίοίηβοβ,θ ναίΐοαηαβ , Κοιηαβ

 

(1 *
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1893, ρ. 109—113): γνώμαι καϊ αποφθέγματα τίνων θεολόγων

καϊ φιλοβόφων άνδρών κατ' ίκλογην. ■ . . Προκοπίου Κεααρέως

Μ. 198. Ηαβο βηχβπιηί; β οοάΐοβ 6.

ί = οοά. Ρ&Γΐβΐηηβ ^ταβο. 1038. οί. ρ. XXXIX.

ίί = οοά. Β8.ΛβΓΪηυ8 II 2. οί. ρ. XXXIX.

ν = οοά. Νββ,ροΐϋ&ηυβ Π 0 32. οί. ρ. XXXIX.

ΡΓΕΐβ4βΓ ηοβ, ο[ιιοβ άββοηρβΐ, οοάίοββ, βηηΐ ηοηηηΠΐ, ςμιοβ

ηοη 3,άϋ. Εοβ βαίΐβ ηαββο Ιιϊο βηυπιβΓαΓβ:

α = οοά. ΒβΐάβηΒΪβ α ,Ιοβ. 8ο3,1. Ιβ^β,Ι 5. οί. ρ. XXXIX.

β = οοά. ΚοηιαηυΒ Αη^βΐϊουβ 25. οί. ρ. ΧΙι.

γ == οοά. ΜαίπΐβηβΪΒ Γβ^ιαβ 38 (οΐϊπι 381(18). Οοηβΐαΐ Ιιίο

οοάβχ 60δ ίοΐίΐβ ρβ,^ΐη&ΙΪΒ. ΟοηΐΐηβίηΓ βο Προκοπίου Καισαρέω^

ίοτορία των Γοτθικών πολέμων ους δια τοϋ Βίλιααρίου στρατη

γού δ Ίουοτινιανδς βααιλενς αυνεατηαατο, έν τέαβαρβι τόμοις

διι/ρημένη. Ιη δηβ ββουηάΐ ΚΙαί ΐηνβηίηηίητ ηαβο: "Ορα την

Βίλιααρίου μεγαλοιρυχίαν και έλευθέριον γνώμην καϊ πίβτιν

προς Ίουατινιανδν βαβιλέα, καϊ ότι έν πέντε ϊτεαιν ηνυαιν τα

κατά Ιταλίας καϊ Όυιτίγιδος κατορθώματα, (^υΐΐιιιβ τθγοϊβ οοΐΐΐ-

^βηάτιπχ 688β βχΐβίίηιο ηηηο οοάίοβπι οη^ΐηβπι ίΓ&ηβΓβ β οοάΐοβ Σι.

Τοίιιβ οοάβχ, ίοΓί&δΒβ ρ&ίβΓ οοάΐουιη η β! £, θχΜαίιιβ ββί

Αηΐοηΐο Οαΐοβιτη».

ί = οοά. Ε80ΐΐΓία1βη8ί8 Τ I 13. Εβί οηβ,Γί&οβιΐΒ 8&βο. XVI.

ΟοηβΙ&ί 220 ίοΙίΪΒ; οοηϋηβί ρΓαβίβΓ &1Ϊ8. Ριτοοορϋ άβ Ιιβίΐϊβ

ηιιΐηίηπι βί ββχίυηι Ιΐβηιπι, ίοΐ. 24— 112; ςΐΐΐΐηίιΐ8 ΙΛβΓ ΐη βηβ

ιηυΐΐΙυΒ θθί. οί. ΜίΙΙθΓ, Ε., 0»ία1ο§\ιβ άββ πιββ. §γθοβ άβ Ια

βΐβΐίοίηβςυβ άθ ΓΕβοιιηβ,Ι, Ρβ,πβ 1848, ρ. 189 88.

ϊ = οοά. ΜαίΓΪίβηβίΒ γθ^πιβ 116. ΟηαΓί&οβιΐΒ ίοΐΐοηιιη 110,

οη&Γία δ&Ιίδ οαηάΐάβ, αο ίβΓΒα, ίοίταβ Οοηβίαηίΐηΐ Ιιαβο&ΓΪΒ πιαηιι

βί Μβάΐοΐ&ηΐ βί ΜβΒββ,ηβ,β βχαΓαίυβ, φΐο ΡΓΟοορϋ 0αβ88ΐΐθηΒΪ8

Ββηίβηίΐοββ άΐοία, Ρηΐΐοηίβ Ιιιάαβϊ ςιιι&βάαπι, οοπιρίιιηηιηηυβ

αποίοπιπι βρίβΐηΐ&β οοηΐΐηβηίυΓ. ΡΓΟοορϋ ββηίβηϋαβ ίηνβηίυηίιΐΓ
ίοΐ. 2Τ, ίηοίρίυηί: Άπονοίας γαρ μανιώδους τινός ηγούμαι είναι

διερευν&αθαι την τοϋ θεον φναιν οποία πότ' ίατιν (II 15, 24—2δ),

άβΒίηιιη); : ού γαρ ίατιν, ονκ ϊατι, τον άδικονντα καϊ βιαζάμενον

ίν τοις άγώαιν εΰδοκιμεϊν (II 332, 14—16). Ηαβ Ββηίβηϋ&β νΐ-

άβηΐυΓ ίΓ&ηβΒοπρί&β 6886 β οοάΐοβ α. οί. ίοαηηββ ΙτίαΛβ, Β,β^ί&β

Βΐοΐΐοίηβο&β ΜαίΓΪίθηβίΒ οοάίοββ ρταβοί ιιιβ8., Μαίήίί 1769, ρ. 466.

ξ = οοά. Ρβ,ΓΪΒΪηιΐΒ βυρρί. §τ. 607 Α. ΟοηϋηβηΐιΐΓ Ιιοο οο

άΐοβ ρΓαβίβΓ βΙϊά: θχοβτρία βχ ΡΓΟοορϋ 1ϊΙ>ΓΪ8 άβ 1)θ11ϊβ V, VI,

VIII, βχ ςιιαίοιαβ, ουιη ηοη &ά νβΛιιπι βχ ΡΓΟοορϊο άβρΓοηιρί&

δίηί, ηυΐΐιπη ίηιοίνιπι οαρβΓβ ρο88ηιη\ΐ8 &ά οοηΐβχίηπι ΡΓΟοορία-

ηυπι οοηΒίίίηβηάηπι. οί. Μαχ Ττβιι, ΕχοβΓρία β,ηοη^ηιϊ Β^ζ&η-

ϋηϊ βχ οοάΐοβ ΡαπΒίηο βιιρρί. §τ. 607 Α. ΟΜαη 1880.

η = οοά. νβ.<;ΐθ8.ηιΐΒ §Γ£ΐβο. 73. Εβ4 πιβιηοΓ&η&οβιΐΒ ββ,βο. Χ.

Οοηίΐηβί ρΓαβίβΓ α1ϊ&: βχοβΓρία άβ ΒβηίβηΙίΪΒ. ΡΓοοορΐαπα ΐη-

νβηΐυηίηΓ Γοΐ. 59. 77. 83. 100. 113. 168. οί. ΚπιββηΐηηΛον ΐη:

νΐζ. νΓβπίθηηΐΙί. 5 (1898) ρ. 446.
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ϋβ ϋοάϊοί1)η$, ((πι βοηϋηβηί βχοβΓρίβ Οοηβίαηϋηίαηα

άβ Ιβ^αϋοηΐϋηδ.

Ιαπι ρ3Γ8 ηιιίιιβ βάίίϊοηΪΒ ίπιρΓβδδβ, βΓαί, οιιπι Εχοβι-ρία

άβ 1β§3,ίϊοηίΙ)ΐΐδ ϊυδδΐι ίπιρ. Οοηβίβ,ηίϊηί ΡοΓρη^το^βηίίϊ

οοηίβοίβ,, α. 1903 ΒβΓοΙίηί βρυά ^ΥβίάπίΒ,ηηοδ ϊη ριΛΙϊοιιηι

θάίάίί Οβτοΐιΐδ άβ Βοογ. Ουιη ηίο νίΓ άβ ηΐδίοΓΪΗ, Β^βπ-

ϋηα πιβΓΪίΪ8δίππΐ8 άβ οπιηιοιίδ Κοήδ, εμιί οοηίίηβηί βχοβιρία

Οοηδίβ,ηίϊηΐΕηα, ϊη Αοίίδ Αοαάβπιίαβ Ββ§ϊαβ ΒθγοΙ. 3.. 1902

βάϊϋβ ρ3,§. 146 δδ. αοοιίΓ&ϋδδίιηθ άίδδβηιβΓΪί ηβφΐβ ίρββ

βχ οσάΐοίβυδ α νΪΓΟ άοοίίδβϊπιο άββοηρίϊδ 3,(1 ίβχίαπι Ργο-

οορί&ητιπι Γβοβηδβηάιιπι {τυοίιιπι φΐβπι ορίανϊ ρβΓοίρβί'β ρο-

ίιιβηιη, δβίίδ ηαοβο άηοδ άβδΟηοβΓβ, <ρΐ08 ϊρδβ οοηίυΐί

ομιοηιπιθ[ΐΐ6 ναπείδ Ιβοίϊοηβδ ϊη αρρΒΓβ,ίιιιη οηϋοιιηι Γβοβρί.

διιηί 3/αίβιη ηί:

Η=οοά. ΜοηΒΟβηβίδ §ι·αβο.267. Εδί οη&τίαοβτιβ δβ,βο.Χνί.,

ίοΐϊοηπη πιοάυΐιΐδ 202X139 ιηιη., οοΐιιπιηβηιπι 130χ88ππη.

Οοηβίαί 436 ίοΐϋβ Ιίίίθΐ-βχίΐδ, 37 ίαδοίοιιΐίδ άιιοάβηοπιπι ί'ο-

Ιίοηιπι. Εβ,δοίοιιΚ ίΓΪοβδϊπιϊ δβρίϊπιΐ ν&οιια βαηί 8 ίοΐία, άιιο

ίοΐίβ, οπηι ΐηνοΙιιοΓΟ οοη^ΙιιίίηαίΒ, δΐιηί. Νοΐαβ, φΐίβιΐδ οι-άο

ςιιβ,ίβπιίοηιιπι ίπάϊοβίαι·, αΐίβ,β βχδίβ,ηί αΐϊβ,β άβδβοίαβ βπηί.

Εοΐία ηιιπίθηδ Αι-αΜοϊδ βοπ τβοίβ ΐηδί^ηίία δΐιηί: ϊοΐ. 39*

δβηηϊίιΐΓ ροδί 39, 49 ροδί 47, 49 ροβί 49, 200" ροδί 200,

205* ροδί 205. Ιη δίη^ιιΐίδ ρα^ίηίδ δΐιηί 13 νβΓδίΐδ. Οοη-

ίΐηβίυι· ηοο οοάίοβ Οοΐΐβοίίο άβ Βοπι&ηοπιπι 1β£αίίοηϊΙ>Η8

αά §βηίβδ; οί. Ηβ,Γάί., Ι^η., Οβ,ίβ,Ι. οοάά. πιβδ. ρ-αβοοπιπι

οιοΐϊοίηβοβ,β Β. Β3,ν8,ηο3,β, Μοηαοη. 1806—12, ίοπι. III,

ρ. 1 1 7 δδ. Αηίβ οοηίθχίιιιη ίηα Γοΐίβ, νβ,οιια ίηδθΐ-ίίΐ δυηί,

ςυϊοιίδ Ε£§1ιιίϊη3.Ϊ8. θδί άβδοήρίίο οοάϊοίδ ίγρϊδ 1ΠΐρΓΘ3δ&.

Τοίιΐδ οοάβχ ά\> Αηάι-βα Ββ,πηαηο βχατβ,ίιΐδ βδί. ΒίίίβΓ&β

ϊηίίίβ,ΐβδ, ϊηδοηρίίοηββ πιίηϊο άβρίοίαβ δΐιηί. Ηοο οοάίοβ

ιίδυδ θ», φΐαβ ίη Ιίατίβ ΡΓΟΟορίαηίδ I 284, 13—23 άβδυηί,

δτιρρίβνϋ ρήπιιΐδ Οβτοΐιΐδ Β&116Γ ίη: Αοηαηάΐιιη^βη βίο.

λΥιΙη. Οητϊβί άατ£θ0Γ8£ηί. Μϋηοηβη 1891, ρ. 418 δδ. Οοη-

ίυΐίί οοάϊοθπι 0. άβ Βοογ.

Υί = οοά. Απι ΟΓΟδίΒ,ιπίδ Ν 135 8ΐιρ. Εδί οηαΓίβ,οβιΐδ

83,60. XVI., ίοϋοηιπι πιοάυΐιΐδ 206x149 πιπί., οοΙτιπιηΕπιηι
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132x87 πιπί. Οοηδίαΐ 710 Μϋδ, 35 ίαβοϊοαίϊδ νίοβηο-

γιιπι ίοΐίοπιπι βί 10 ίοΐίίδ. Νοί&β, φΐϊβιιβ ΟΓάο ίαδοίοιι-

Ιοπιιη ίηάϊοθίιΐΓ, ηοη οοπιραΓβηΐ. Εοΐΐα ρΐυπώο ϊηβϊ^ηίί»

8ΐιηί. Αηΐθ οοηίβχίηπι οίΜϊορβ^ιΐδ τιηιιπι ίοΐίυπι ίηδβπιίΐ;.

Ιη 8Ϊη§τι1Ϊ8 ρα^ίηίδ δΐιηί 13 νβΓδυδ. Ργ3,6Ϊθγ αΐία οοηίί-

ηβηΐιΐΓ ηοο οοάίοβ βχ ΡΐΌϋορϋ ηίδΐοιϋδ βχοβΓρΐα: περί

κρέββεων ί&νικών προς ρωμαίους" εκ της ίβτορίας προκο-

ηίον καιααρεως. Ιηοίρίπηί: οτι 6 καβάδης 6 των περβων κτλ.

Ιη ίοΐ. 710 δΟΓίρία δΐιηΐ: νκο άνδρέον δαρμαρίον τον επι-

δανρίον νΐον γεωργίον εΐληφε βνν &εω τέλος ίν τω ετει

της ίνβάρκον οικονομίας τον κνρίον ημών ίηΟον χριΰτον

αψοδ' (1574) ανγονοτον κδ' εν τη μονΐ) τον άγίον λαν-

ρεντίον τον βκονριαλίον νπο της βααιλικης βιβλιο&ήκης

βαΰιλέως ίΰκανων αντοκράτορος κνρίον φιλίππον. Τοΐιιπι

οοάίοβιη Α. ϋαι-πίΒ,πΛίδ βχ&τ&νίΐ, 1ίΐίθΓ3,δ ϊηίίίβ,ΐβδ ηοη

άβρίηχϋ;, ϋΐιιΐοδ ηιίηίο βοιΐρβϊΐ , οοπιρβηάίίδ ρβ,ιιοίδ ιΐδΐΐδ

βδί, νβ,ΓΪαδ Ιβο&οηβδ τάτο ίη πίΕίΓ^ίηθ αάηοίανίΐ. ϋβ ηοο

οοάίοβ ρήπΐΗΓΪο ρΓβ,θΐβΓ Ο&τοΐυπι άβ Βοογ 1. οίΐ. άίδδβηιβ-

παηί 0&Γθ1ιΐδ Ιυβΐίοβ ϊη οοΙΙβοίαηθΟΏίπι φΐα,β ίηδοποιιηίιΐΓ

Ββοιιβίΐ άβ ίΓΒ,ναΰχ ρ. ρ. Ιά ΓειοιιΙΙθ άβ ρηίίοδορηίθ βί

Ιβίίτβδ άθ βαηά ίαβοίουΐο 17, ρ. 19 δδ. βί Μ. Κταββηίηηίΐίον

ίη: Υϊζ. νΓβηίθηηΐϊ 5 (1898).

ϋβ β4ίϋοηΐ1)Π8.

Ι^υβ,β ΡΓΟοορίηδ άβ 1)θ11ο Οοΐηίοο ίη ΙΙαΙϊα §θδίο δοήρββ-

ταί, βα οο^ηοδοβηάί οηρίάίδδίπιί βΓβ,ηΐ Ιί&ΐί&ηί. Ιαπι αηηο

1441 Ιιβοη&τάυδ Βπιηιΐδ ςυ&ΜιιΟΓ ΙίβΐΌδ ΡΓΟΟΟρϋ άθ οβίΐο

Οοίηίοο ίη Ιι&ίίηηιη νβιϋΐ ΡΐΌοορϋ ηοπιίηίδ ηιιΐΐο Ιοοο

πίθηΐίοηβ ίαοΐβ,. Ροδί Βπιηυπι Οηηδίορηοπίδ Ρβΐ'δοηα

ηυαίίηοΓ ΙΛίΌδ άβ 1>θ11ο Οοΐηίοο Ιαΐίηβ τβάάίάίΐ, ηυοά

βυπι β,ηηϊδ 1481—1483 ίβοίδδβ ίηάβ οοηοίηάο, θ[ΐιοά ηίδ

ηυίάθπι αηηίδ οοάίοβπι β 1)ίΙ)1ίοίηβθ£ΐ ν&ϋοδ,ηΒ, πιυίυ&ίιι»

θΓαί; οί. Μίίηίζ Ειι^βηβ βί Γ&1)Γβ Ραυ.1, Ιο. ΙήΜίοίηθα,ιιβ

άα ν&ίϊοβ,η 3λι XV6 δίβοΐβ ίη: ΒίΜϊοίηβηιΐθ άβδ βοοίβδ

ίταηο&ίδβδ ά' Αίηβηβδ βΐ άβ Βοπιβ. Ρβ,δο. 48, ρ. 287: ,,Ε^ο
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ρποΓ 8. Ββ,ΙΙιίηβ αοοβρϊ α άήο Βαι-Ιηοίοπιβο Αΐ'ϊβΐορίιϊΐο

βΛΚοΐηβϋΒτίο ΡΐΌΟορίιιπι ηίδίοι-ίοηπι θχ ρ&ρντο ίη ηΪ£Τ0

οιιπι Οβ,ΐοηβ άίβ XXV οοΐοβήδ 1481. Ββδίίίιιίΐ: VI 8βρ-

ϊθπιΙ>ιΪ8 1483." ϋβίηάβ άιιο ΙϊΙηί άβ Ιοβίΐο ΡβΓδϊοο, άιιο

άβ ββΐΐο Υαηάαϋοο ϊη Ιιβ,ΐίηυηι ΐταηδίαϋ δηηί ά Βαβαβίβ

νοίαίβιτ&ηο, ΙΛη III—VIII άβ Ι>θ11ϊ8 ά\> Ηυ^οηβ Οι-οίίο

3. 1655. Ββοη&Γάϊ Βηιηί νβΓδίο Ιι&ίίηα ίγρίδ ίπφΓβδδβ, βδΐ

(Ιβπιαια α. 1470, Οηηδΐορηοή Ρβΐ'δοη&β ά. 1506, Ββ,βαβίίδ

νοίαίθίτ&ηι α. 1509. Τβχίιΐδ ΟΓαβουβ ΡΐΌΟορϋ ΙΛΓΟΓαπι άβ

1)β11ΐ8 βί βρϊίοιηβδ 8θχ ΙΛΓΟΓαιη άβ αβάϋοϋδ Ιιΐδίίηί&ηί

ρΓβΙο ρηπιαιη ΒίΛϊβοίιΐδ ββί Αυ^ηδίδβ νίηάβΐίοοπιπι ά. 1607,

οπγει Ό&ν. Ηοβδοηβϋ, ηιιί αρο^Γαρηο άιιοπιπι οοάίουιη Μο-

η&οβηβϊιιιη (τη βί η) βϊ οοάίοίΐιηδ Ραηδίηϊδ §Γ3,βοΐ8 1700

βί 1701 ιΐ8ΐΐ8 βδΐ;. ΑΙΐβΓαηι βάίίϊοηβιη οιΐΓ&νϊί Οίαυάίυδ

ΜαΙΐΓβΐιΐδ, 8. .1. ΡΓβδΙο., 2 νοίΐ., Ραπδ. 1661—63. Ηίο νίν

οιηηϊ άοοΐηηα ΟΓηαΐίδδπηιΐδ βάϊίίοηβ, ςιιβ, ϋοηΐίηθβίΐηΐιιι·

οπιηΪΕΐ ΡΐΌΟορϋ ορβΓΗ, οιιιη νβι·8ΐοηβ ΙιαίίηΗ,, οοάίοίοιίί

ΡαΓίδϊηίδ 1699 βΐ 1702, Ιιΐιοββ ΗοΜβηίί Η,ρο^Γίίρηο οο-

άϊοίβ ναίίοΕίΕί, Ρβίιί Ροδβίηί οοάίοΐ8 ν^ίίοαηί οοΠοΛίοηβ

αάΐιίΐήίίδ Ιαοαη&δ βάίΐϊοηίδ Αα^ιΐδΙαηαβ οχρίβνϊί, οοηίβχίιιηι

ηοη ραιιοίδ Ιοοίδ βηίθηάΕνϊΙ;, ϊιοηυηι ίηάίοβηι Γβηιπι βί ηο-

πιίηιιπι ΕΐάάϊάίΙ. Είιΐδ βάίΐίο ϊίβπιιη ΐνρί§ άβδοηρία βδί

νβηβΐϋδ α. 1729. (ίυΐΐιιΐδ βάίίίοηιΒιΐδ δοΐίδ ρΐιΐδ φίαιη οβη-

ίιιιη αηηοδ υΐβΙ)&ηίιΐΓ ηοηαίηβδ άοοίί, άιιπι Ο. ϋίιιάοΓηιΐδ,

οιιπι οοηδίΐίο Νΐββιιηι-ϋ οοΓριΐδ 80Γίρίοηιιη ηίδίοιιβ,θ Βνζ&η-

ίϊηαβ ΐηβΐίίυβΓβΐιΐΓ, οπιηϊ& ΡΓΟοορϋ ορβΓβ, βάίάίί &ηηίχ

1833—1838. 8βά νΪΓ άθ βάίΐίοηίΒιΐδ δοηρίοπιπι αηίί-

φΐοηιιη ορΐΐπΐθ πιβπίαδ πιο ηϊηϊΐ ρΓαθδίίίίί ηίδί φΐοά βάί-

ϋοηβπι βί νβτδϊοηβπι Μ&ΙίΓβίαηαιη ρΓβΙο δίΛίοίβηάαπι οιίΓα-

νϊί οοάίοίΐπΐδ οοηίβΓβηάίδ ορβνα ίηΐιιιία ΓβΓβ ηιιΐΐα; ηβοριβ

βηΐιη υΐίαπι αΚιιπι οοάϊοβηι ρΓΒβίβΓ Η,ροσταρΙπιπι Ιιβίάβηδβ

αϊ) ,Ιοδβρηο 8θ3ΐΪ£βπ> οοιτβοίιιπι ίηδρθχϋ; ραιιοοδ ίαιηβη

Ιοοοδ οοηίβοίυΓα οογγθχϊΙ.

Ουιη ϋίηάοΓβυδ ραπιπι ίβπιροΓίβ οοΐΐοοαδδβΐ; ίη βχοιιϋβη-

άίδ οοάϊοΛυδ, Ηβηηοιίδ Βοδία§ηο οιηηβδ οοάίϋβδ, ηιιοδοαπι-

<|ιιθ ροίαίΐ αάίτβ, οοηίυΐϊΐ, βίϊαια βοδ, ({ΐιοδ αρο^ταρηα βδββ

βχβπιρΙαΓίιιιη βΐίβ,πιηαηο βχδΐαηΐϊιιπι ίρδβ ίηίβΐΐβχίί, βοηιηι
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φΐβ ν&ιϊ&δ ΙβοίίοηβΒ ηοίβ,νίΐ ϋοπιβηίοο Οοπνρω-θΐίί, ηιιί άβ

ββΐΐϊδ 1ϊΐ)Γ08 V VIII 8,ρραΓ3.ί\1 ΟΓΪίΐΟΟ ίηδΐπίοΐοδ ΟΙΙΠΙ νβΐ'-

δίοηβ ΙΐαΙΐαπΗ, αηηίδ 1895—1898 βάίάϊΐ ϊη: Εοηϋ ρβΓ 1&

δίοΓία ά' Ιΐαϋα, 8ογιϊ1;οπ, δβοοίο VI. Ιΐβ, ίαοίιιηι βδΐ, ιιί πβο

θϋΐΐοηβ οοηίβχίιΐδ ρΐυηιηϊδ Ιοοίδ οοιτί^βΓθίιΐΓ, αρρΒχαίηδ

οήίίουδ ίαΓΓβ,^ίηβ οιηηΐδ §βηβπ.δ ΓβρΙβΓβΐιιι·; ηβφΐβ ίβ,πιβη

δβπιρβΓ υιγο Ιϊη^ιι&β βΓΕβοαβ ηια§ίδ φΐβ,πι άϊοίϊοηϊδ Ργο-

οορί&ηαβ ρβηίο οοηίί^ίί, τιί β πια^ηα οορία δοήρίιιι-Η,-

Γΐιιη ορίίκο,δ θϋ^βΓβί. <3ιΐ3πιοΙ>Γθΐη βάίϋοηβπι ΟοπιραΓθίίϊ-

ίΐηβ,πι ιηυΐΐϊδ Ιοοίδ δβφΐί ηοη ροίυί, ηηοπιπι βχβπιρίί οαηβα

αββη) ηοδ:

1117,22 ο&εν αρα βοι εχλογίξεΰ&αι, προβήχει Οοπιρβ,-

Γβίίί ουηιΖ: ο&εν ωρα σοι λογίξιβ&αι βάϊΐΐο ιηββ, οαπι V.

αϊ. II 35,22. I 496,17.

18,23 άποφέρεβ&αι Οοηιρ. ουπι Σ'· φέρεΰ&αι βά. ηιββ,

οαηι V. οί. II 138,12.

21, 13 η ως πρότιρον Οοπιρ. οιπη V: η πρότερον βά.

Η1Θ3, ουπι Σ; οοηΐοίο ίη βχβπιρίθχί οίείδδϊδ ζ ΙϋΐθΓ&πι η

ίαπι πιειΙθ δΟΓΪρΙβ,πι ίυϊδδβ, ιιί 1ίΙ)Γ&ηιΐδ αρο^τβ,ρηί άιιΜΙ&τβύ,

ιιΐηιιη Ιθ^θΓβί η αυί ω? (οοηιρβηαϋοδβ άβρίοΐιπη), ίάβοφίβ

ώς

δοηϋθΓβΐ η. οί. νίί., ρ. 406.

21.18 όμοααμένων Οοπφ&τβϊϋ·. ομωμοαμενων βά. ιηβα

οιιπι V, όμωμοβμένη Σ. <3ιπ<1 δί!)ϊ νβΐϊί όμοβαμένων, βφύ-

άβνα ηοη ϊηίβ11β§0. οί. νϋ, ρ. 406.

22.19 εντεταλτο εντνχεΐν Οοπιρ. οηπι Σ: έντνχεΐν βά.

ιηβα οιιπι ΥΚ. Οιιιη ηϊο Ιοοαδ ϊη αι-οηβίγρο οΐαδδϊδ ΐ)

θδδβί Ιβ,οιιηοδαδ, 1ϊΙ)Γ&πυβ αάάϊάίί ίντεταλτο.

29, 10 δεδιββομενην Οοπιρ. ουπι Σ: δεδιββομένη βά.

τηβα ουπι ΚΊΥ. οί. I 422, 8.

31,18 αντίκα Οοπιρβχβίίί: αντίκα μάλα βί ίη Κ βϊ ϊη

Σ θχβΐαΓβ ηοη νίάϊί Κοδΐα^ηο.

36, 1 επιατολην Οοπιρ. αιπι ΚΣ: καϊ την μεν επιβτολην

βά. ηιββ. οιιπι Η (βχοβΓρία Οοηδί&ηίϊηΐ&ηα ηοη αάηΛιιίί

ΟοπιραΓθίϋ).

37, 22 νηοπτον (ην) Οοπιρ&Γβΐίϊ: νποπτον βά. ηιβα

οιιπι οοάά. τό . . . νποπτον βδί δΐι1)ίβοίιιπι. οί. νϋ, ρ. 406 δ.
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38,1 Αίαβη Οοπιρ. οιιπι ΜαΗτβΙο: Ανθινη βά. πιβίΐ

οιιπι Κ, λνβία Σ. Οιιπι ΐηδπία, φΐαβ ηιιηο άϊοίίιπ· Ι/βδίηα,

ρΐΌρίιΐδ οοηίϊηβηίβπι δϊία δϊΐ ςιιαπι Ιίίδβα, νβηδίπιίΐίιΐδ βδί

Οοηδίαηΐϊαηιιπι αά ϊΐίαιη αρριιΐίδδβ φίαπι αά ηαηο ηβηαβ

Ηαββπιιΐδ εμιοά ππιίβπιιΐδ Ιβοϋοηβπι οοάϊοίδ Κ, πίδί ίοι-ίθ

8θΗΙ)βΓβ ιηανΐδ Αηβίνη.

41,16 ϋμΐν Οοπιρ. (ίαηιβη ϊηίβι-ρΓβΐαίιιι·: οοη ηοϊ):

■ημϊν βά. πιβα οιιπι ΚΣ.

45, 12 οις δι Οοπιρ. οιιπι Κ: οΐς δη βά. πιβα οιιπι Σ.

ΡΐΌΟορϊυβ ΐπιϊίαίνΐΓ Τηιιο. II 51 διεφ&είρονϊο και μάλιβτα οί

αρετής τι μεταποιονμενοι. οί. νίί., ρ. 405.

47,5 Νεαπολίταις Οοπιρ. οιιπι Σ: Νεαπολίτας βά. πιβα

οιιπι V. οί. I 393, 15. I 513, 3. I 540, 23.

48,12 δωρήααβ&αι Οοπιρ. ουπι Σ: δωρήαεα&αι βά. πιβα

ουιη V (ςμιαιη Ιβοϋοηβπι οοάϊοίδ V Κο8ία§ηο ηοπ ηοίανίί).

49,21 ίμοι . . . βτρατηγονντι Οοπιρ. οιιπι Κ: εμον

ΰτρατηγονντος βά. πιβα οιιπι Σ. ϋίοβΓβ άθ!)βιηιΐδ ίς τούτο

τύχης ελ&εΐν νπό τίνος, ψιοά νϊδ ηιιϊιΐδ άϊοΐίοηϊδ βδΐ ραδδίνα.

55,24 οΰτοι δητα πρότερον Οοπιρ. οιιπι Σ: οΰτοι δη

τϊί πρότερα βά. πιβα οιιπι Κ. δητα ηίο νίάβίιΐΓ ϊηβρΐιιπι, δη

τα Βοβία^ηο ηοπ ηοΐανϋ.

60, 24 οπλών παραβκενην Οοπιρ. οιιπι θάίίϊοηίοιίδ:

οπλών σκενην βά. πιβα ουπι οοάίοΐϋΐΐδ. οί. I 52, 19. 339, 15.

503,22. 535,21.

62, 24 καταλόγων Οοηιρ&Γβίΐϊ: κατά λόγον βά. πιβα

οιιπι Ηοβδοη., καταλάβω Κ, κατά λόγων Σ. οί. 1455,22.

Π 180,27.

66, 14 των Οοπιρβ,Γβΐίί : τω βά. ιηβα οιιπι οοάά., ηαηο

Ιβοίίοηβπι βίΐαπι ίη Σ ίηνβηϊτι Βοβία^ηο ηοη ηοΐανϊί.

67, 19 βφίαι τότε Οοπιρ. οιιπι Σ: βφίβι βά. πιβα οιιπι V.

τότε δϊηβ άπΗο ογΙιιγπ βδί βχ αηΐβοβάθηίβ τότε.

68, 9 μετεπεμψατο ΟοπιραΓβίϋ οιιπι βάά.: μετεπέμπετο

βά. πιβα οιιπι οοάά.

69,20 εΐχετο έργον Οοπιρ. ουπι Σ; εΐχετο έργω V:

είχε τω εργω βά. πιβα Ιβνϊίβι· πιιιΐαΐα Ιβοίίοηβ οοά. V. οί.

Π 21,'ΐ2.

72, 11 ί'ς Οοπιρ. ουπι V: τά ες βά. πιβα οιιπι Σ. ϋί
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ΡΐΌΟορϊιΐδ I 251, 17—18 άϊοίί τα &ειότατα . . . εξοαιον-

μενοι, δίο Μο ηϋίιΐΓ (ϋοΐίοηβ: τα ες το &εΐον εξοβίοϋβ&αι.

457, 1 Ίλαονφ Οοκιρβ,Γβίϋ οιιπι οο<ϋοϊΙ)Η8: Ίνόονλφ

δθπ.ρδί, ηιιοά ηϊο νίΓ ίΌτΐϊδβίππιβ ίηΐϊΆ (νθΓ8. 22—23) ίη V

8Ϊο ηοιηίηβ,ίιΐΓ βί δίηβ άαοϊο ίάβπι ββΐ, ουίιΐδ πίθηίίο ηί

11 608,19. 610,11. 615.13 βίο.

Ηβ,θο άβ θάίίϊοηβ Οοπιρ&Γθίΐί&ηα πιβ <1ϊχίδ8θ ηηηο 83,ϋδ

ΒΪΙ, ηθ ρΓοΙβ^οηίθηα 1οη§ήΐδ ρΓοάυοαηίιΐΓ. Αΐίβ,δ ρΙαΓα άθ

63. άίδδβΓβ,πι. Νοναπι βάίϋοηβιη οπιηιιιιη Ρι-οοορϋ ορβηιπι

ραΓΒ,η. νθΐ οΐ) β&πι Γβω ηθοβδδβ,πιιιη θγβ,ϊ, φΐοά βάίίίοηίδ

ϋίηάοΓβαηαβ οιηηίβ, βχθηιρΙ&Γίβ, ϊβ,ηα ίρΓΪά,βηι άθνθηάϊΐα βΓβ,ηί.

(Ϊιΐ3 άθ οανίδα οιιπι πια^ηαπι ίαπα ορβΓβ,πι Ιίϋπ.8 ΡΓΟοορϋ

0θ£τηθ80θηάΪΒ θί θΐηθηάαηάίβ ηαναδββπι βΐ Ουίΐ. Μβ7θΓ 8ρϊ-

Γβηδθΐη, ςιιβιη βοβ βάβη(ϋ οοηδίΐϊηιη οϋπι οβρΪ88θ ααάίβΓβ,ιη,

αΐϋδ §τ&νϊοηΙ)ΐΐ8€[ΐΐ6 ηβ^οίϊϊδ άϊδίπ.οί;ιιπι νίάβΓβπι, ϊάβηϋάβπι

ίηοίίαίιΐδ α (τΐιίΐ. Οηπ,δΐ θί 0. ΚπιπΛαοηβΓ ηοο ηβ^οίίιιπι

βιΛϋ. Ιίαηιιβ οοάίοβδ, ηυϊ ίη ΙπΜίοΐηβοίδ Ιίαΐίαβ βί Ργ&π-

οο§α11ί3.θ 3δδθΓναηίιΐΓ, αηηίδ 1893/94 βί 1898 ίηδρβχί,

(^ιιίη&ιη ηβχυδ ϊηΐθΓΟβάβ,ί ϊηίβΓ βίη^ιιΐοδ οοηδίΐΐιιί, οοηίιιΐί

ορΐίπιοδ; ϊίδ ϊίβ, ιΐδΐιβ δΐιιη, ιιΐ ίθχίιιιη ροΐίδδϊπιιίΓη αά οΐβ,β-

8Ϊ8 Ζ 3αοίθΓίίαΐβιη ΓβνοοαΓβιη ββοαίυδ Μ. Κι-αβθηϊηηϊ-

Ιίονιιπι, ς|ΐιχ οοά. Ύάϊιο. §τ8,θο. 1690 ιηβΐίοπδ ηοίαβ βδδβ

θ[ΐιαπι Ιι3ΐΐΓβηίί3ηιιιη ρΐ. 69, 8 άβπιοηβίΓβ,νϋ ΐη: Οοπιιηβη-

ίΛίίοηβδ ρηϊΐοΐο^ίο&ο, Ρβίτοροΐί 1897, ρ. 192. Ουπι ΐίΐιηβη

Κτ38βηϊηηϊΐ£θνο ,,ρΓΟ οθγϊο 3.ίφΐ6 α,Λβο οβΓϋδδίιηο" αΓΗτ-

πιβ,ηϋ ΙιΒ,ιΐΓθΐιΐΐαηιιιη ρΐ. 69,8 ν&ΐϊοαηο ίΐΐο Ιοη^β (Ιθΐβηο-

Γβπι βδδθ ηοη 3δδβηίΪ3Γ (ο£. ς[ΐΐ3β άίίδβΓυί ρ. XXVI δ.), δαβρβ

Ιβοίίοηβδ Γαππίίαβ «/ ρΓβ,βίυΙϊ άίοβηάί ταΐϊοηθ Ρι-οοορίβ,ηα

αοουΓαίβ ο^δβΓναίΕ. Ιη αρρ3Γαΐιι οηΐίοο ναήαδ Ιβοϋο-

ηβ3 βοηοπιπι οοάϊοηιη οπιηβδ βηαπΐ6Γ8.νϊ ρΓ3βίθΓ ραυοβ,δ,

φΐαβ βιτΟΓβ ηιβΓθ ΟΓΐηο^Γβ,ρΙιϊοο ηαίαβ δΐιηΐ. Νβφΐβ

ορβΓ3θ ρΓθϋιιηι β88β άιιχί δβηαρβΓ βρίήΐαδ αιιΐ αοοβηΐιΐδ

ηοη ι-βοίβ ροδίίοδ β,άηοίαΓβ. Ιη ιιβιι βηίηι βρίτίΐιιυηι ηιιΐΐαδ

οηιηίηο 1ίΙ>Γβ,Γίιΐ8 δΐ1)ί οοηδίαί, ρ38δϊπι Ιθ^ΐπιυδ αντον ρΓΟ

αντόν, ιβηανία, αρμενία βίο. 8ρίήίιΐδ Εΐιΐ 300θηϊη8 ιηοάο

αάάίίί, ηιοάο οηιϊδδϊ δηηί ϊη: ταμάλιβτα , ταπρότερα, τολοι-

πόν, ίπιπολλης, εηιπλεϊοτον , εφω, καταρχάς, καταμεβονς,
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χαταβραχύ, κατκτάχος, ηαραδόξαν , προνκαλεΐτο, τοεξαρχης,

απεναντίας, ονχέτι. ν εφελχνβτιχά βΐ β,ηΐβ οοηδοηβ,δ Ιϋΐβ-

Γ£ΐβ βϋ&τη να οίαιίδΐιΐϊδ ββηΐβηίίαπιπι ρίβηιπκριβ οιηίδδα

βί αηΐθ οοηβοη&δ ΙϋΛβτβ,δ δαβρβ β,ιΐάίία δηηί. Ιΐαηαθ ϊη ηϊ§

Γβϋυδ ιΐδΐιιη ορίϊπιοπιιη οοιϋοτιπι ίία δβουίυδ δΐιπι, ηΐ Ιβνβδ

οοιτβοίυχαδ γ&γο ΐη αρρβ,ΓΗ,ΐυ ογϊϊϊοο ηοίατβιη. νβηιιη Ηοβΐ

0<κϋοϊΙ)ΐΐ8 ορίϊιηϊδ ι·βΚ§ΐθδβ βχοιίδδίδ βοηιηΐφΐθ Ιβοϋοηϊοιίδ

βχδοιίρίϊδ πιηΐίΐ Ιοοί οοπιιηοάθ οογπ^ι ροίυβιίηί, Γθ8ί£ΐΙ)3,ηί

ί3,ιηΘη ηοη ραιιοϊ, φΐί βιηβηά&ηάί αουπιβη ΓβφΐϊτβΓβηΐ. (^ηο

ϊη ιηυιΐθΓβ ίβηίΒπιΐηΒ, νΪΓΟπιπι άοοΐοηιπι, ςιιί 8υηί Ηοβδοηβΐ,

Μαΐΐτβΐ, Ώϊηάοι-ί", ναη Ηβπνβι-άβη, Βιταυη, δοηβϊίΐβίη, Οοιη-

ρ&Γβίίί, ΚταϊίβηϊηηίΐΣον (= Κι·&8.), νίίβΐΐί, δβάιιΐο 0θ11θ§ϊ θί

βπιβηάβ,ίϊοηβδ ραίιηβχί&δ, ηιιΛιιβ τηβηάα Ηογοπιπι ίβΐίοίΐθτ

ίοΐΐϊ ίηΐθΠθχί, ρβ,Γίϊπι ϊη ίβχίυπι ΐ'βοβρϊ ραΓίίιη ίη ηοΐίδ

ΟΓΪίϊοίδ οοπιιηβπιοΓεινϊ. 8βά φΐΒ,δ ΜδΜ οοηίβοίιΐΓϋδ οο§ηονί,

βίίβηίίο ρΓαβΐβπί, ηβ ϊητιϋΐίΐηΐδ Γβοιίδ αρρθ,Γβ,ΐιΐδ ΟΓΐίίοιίδ

ίιΐδίο ηια§ΐδ οηβΓαΓΘίηι·. Οιιιι άβ οαιίδβ. νβηίαπι ρβίο, φΐοά

οτιιη ηχαΐΐίδ Ιοοίδ βΟΓΛβΓβιη οντε—οντε βί μήτε—μήτε ρΐΌ

ο-υιϊε—ονδε βί μηδε—μηδέ, ίη ηαο γθ ιιιθ δβοαίιιηι βδδβ

ϋϊηάοι·ηιιπι ϊη αρραΓ&ίυ <?ι·ίϋοο ΐΐβπιιη β,ίηυβ ίίβπιπι αάάβΓβ

ηβ§Ίβχϊ. Ηαιιά ρ&ηοοδ Ιοοοδ ίρδβ θηιβηά&νί.

Οηπι ϊαιη ΡΐΌΟορϋ ορβΓα Γβοο^ηοδοβΓβ οοβρίδδβιη,

Μ. Κτ38βηίηηϊΐ£θηιιη ίάβπι ί30βΓβ αηϊπιυιη ίηάιιχίδδβ αηάίνί.

Ηίο νϊτ άοοίιΐδ, <ριϊ ϊη οοιηιηβηί3Γϋδ, <ριϊ άίοιιηίιΐΓ νίζ. Υγθ-

πιβιιηϋ:, ά. 1898 βάίϋδ §1θΓΐαίιΐδ βδί δβ ηοηηαΐΐοδ οοάίοβδ

Η&λιγ^ο ϊ^ηοίοδ αάηϊβιιϊδδθ , ηιϊΐιϊ ςιιοηυβ ρΓβ,θίβΓ οοάϊοβδ

Ά πιβ βηυπιβΓ&ίοδ ίη Αοϋδ Αοαάβππαβ Κβ§ίαβ ΒαναΐΊΟ&β

α. 1895 ρ. 125—176 &1ϊοδ ηοΐοβ βδδβ οο^ηονίδββί, δϊ

εοιηηίθηί&ΐϊοηϊδ οΐίαίαβ υΐίϊηια νβΛα Ιβ^ϊδδβί, φΐ&β βαηί

η&βο: Αυβθτ <3βη Ιήδ ^βίζϊ οβδρίΌοηβηβη Ρι·ο1ϊθρηαη<1-

δΰΐιηίΐβη §ϊΜ βδ ηοΛ αηάθΓβ, άΐβ εΛ>θγ ζηπι §τδβίβη Τβίΐ

ηίοηΐ άβη §βπη§δίβη λνβΓΐ Ηα^βη. ΙΪΙιβΓ άϊβδβ \νβΓάβ ϊοη

δραίβΓ ΙειίΓζβη ΒβΓΪοηΐ βΓβί&ίίβη.

ϋηυπι οίηοΐιιιη Γβδΐ&ί, ιιΐ ^τ^ίίδδίπιο βηίπιο βοβ βηα-

ιηβΓβιη, ηυοΓηπι αιιχίΐίο ίη Ιιοο ορβΓΟδΐδδϊηιο ορβΓβ ιιβηδ

8ηπι. Ιη ρήηιϊδ ρΓαβάίοαηάί δυηΐ νΐή άθ Ιϊΐΐβηβ (ΪΓαβοίδ

ορίϊπιβ τηβιΐίί Ουίΐβΐηιυβ Οΐιηδΐ βί ΟδΓοΙηδ ΚΓηηιΙ)&οηβι·,



ΡΕ0Ι.Ε60ΜΕΝΑ.

ιΐαϊ ηοη ηιοάο ιηΐΐιϊ ρβΓβη&ββηιιιί, υί ηβ^οίίυηι ΡΐΌΟορϋ

ορβι-α βάβηάί δίαΙοΪΓβιη , 8βά θΐΐαιη οοηβίΐϊο 8ΐιο ιηβ αάϊιινβ-

ηιηί; ηβφΐβ ορβΓβ,ιη ρΐβ,^αΐβ,δ Ιπιϊιΐδ βάϊίίοηίβ ρβΓΐβ£βη<1ϊ

βιηΐβίπιιιβ ΟΙΐΓίβί άβοίΓβοίανϊί;, ςνια ίη οατ» ιηηΐίοδ Ιοοοβ

οοΓΓβχϊΐ, δβιηρβΓ οοηδίΐΐαηαβ πιϋιϊ ρβι·ίίΪ88πηπ8 αάίυϊί. Οηηδ

οοΓή§βηά3,Γυιη ρ1α§ρι1απιηι πιβοιιπι οοπιιιιιιηϊοΒ,νϋ; Α. λνΌΜβι·,

&ιιιίου8 βί οοΐΐβ^β, οοηϊιιηοϋβδΐπιιΐδ, οιήαδ ηοηηηΐΐαβ οοηϊβο-

ίνίΓΒ,δ αάηοί&νϊ ίη θάίϋοηβ ΐρβα. ΒίΜίοΐηθοθ,ηιιη Ρ&ηδϊηδβ,

Β&δϊΐββηβϊδ, Μβ,ΓΟΪ&ηαβ, ΑπΛΓΟβϊαηαβ, Ιι&ηΓβηϋ&η&β , ίιηρι·ί-

ιηίδ ναίίο&η&β βΐ Μοηαοβηδίβ ρΓ&βΓβοϋβ , νίπβ οίβηδδϊπιίβ,

8>ιπιπΐΕΐη £ταϋ&ιη άβββο. Ιο&ηηβδ ΜβΓΟΗ,ϋ, 1»ΐ>1ίοΐηβ03θ

ναίίοβ,ηαβ ΕγροΜβΗοίηβοΕίηιΐδ, η&ιιά ραηοοβ Ιοοοδ ΙϊΒγϊ VIII

(1β ββΐΐίδ ίη οοάϊοΛιΐδ Κ &\ή V ίΐβηπη οοηΐυΐϊί. Εβ^ΐυπι

Βαναπουπι ΜίηϊδίβΓίιιηι βοοίβδίδδίίοβπιπι βΐ δοηοΐ38ίϊθ£ΐι·υιη

ΓβΓίιιη ίηΐβΓΟβάβηίβ ρηϊίοδορηοπιιη οκΐϊηβ Μοη&οβηβϊ βΐ

8θοϋ Αοαάβπιϊ&β Γβ^ϊββ Β&νβπο&β ηοο οριΐδ ρΓαβηιίο Ζο-

£Γ3ρηΐοο οπιαηίβδ 8ΐιιηπΐ3, οηιη 1ΐΙ)βΓ3.1ίΪ3,ΐθ ηιίηϊ ρθουηίβπι

βΐώιηΐιιϊδΐΓΕ,νβηιηΐ, πι βχΐβΓβδ βιΒΙίοΐηβοαδ βάΐτβιη. <ίιπΙ)υ8

£3,υΐοη1)ΐΐ8 δΐιιάϊοπιπι ιηβοηπη οπιηΐ\)υβ 8£0 πιεπΐαδ άββί-

ίίΐδφΐθ £Γ3.ΐΪ3,δ.
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\τβίβΓαιη 8θΓΪρίοι*ηιη 4β Ρι·οοορϊο ίββΐίιηοιιί».

Ετια^τϊϊΐΒ IV 12 Γίγραπται δε Προχοπίω τω ρήτορι τά

χατά Βελιβάριον ΰυγγράφοντι, ως Καβάδης 6 Περΰων βαΰι-

λεΰς κτλ. . . . Φιλοπονώτατα τοιγαροϋν χομψώς τε χαϊ λο-

γίως εχτέ&ειται τω αντω Προχοπίω α δη πεπραχται ύπδ

Βελιΰαρίω βτρατηγοϋντι των εώων δυνάμεων 'Ρωμαίοις τε

χαι Πέρβαις προς αλλήλους πολεμοϋΰι. κτλ.

Α^αί1ιί£ΐ8 8ο1ιοΐ38ίίοαβ I 11 τά μεν γαρ πλείστα των

χκτά τους Ίουΰτινιανοΰ χρόνους γεγενημένων έπειδή Προ

χοπίω τω ρήτορι τω Καιααρεία&εν ές το άχριβες άναγέ-

γραπται, παριτέον εκείνα εμοιγε ατε δή άποχρώντως είρημενα.

^Ιιαηηββ Βώιοΐ&δϋοιιβ ΕρίρΗαηϊβηδίβ αρυά 0. ΜυβΙΙβΓ

ΓΉΟ 4,273 Τά μεν οΰα 'Ρωμαΐοί τε χαϊ Μηδοι πολεμοϋν-

τες άλλήλοις ε'πα&όν τε χαϊ ϊδραβαν χατα την Ίουΰτινιανοΰ

τοϋ 'Ρωμαίων αντοχράτορος βαβιλείαν, γίγραπται Άγα&ία

τω Μυριναίω άνδρϊ . . . χαϊ μετά γε Προχάπιον τον Και-

Οαρέα τά προς τους βαρβάρους πραχ&έντα άναγράψαντι.

ΜβηαηάβΓ ΡγοΙθοϊογ ίϊ. 35 ϋρυά ΜιιβΙΙθΓ ΪΉΟ IV 238

"Οτι περί Προχοπίου τοϋ ίΰτοριχον χαϊ διχηγόρου φηοϊν 6

Μένανδρος" Ού γαρ εμοιγε δυνατόν ονδέ γε άλλως πέφυχε

&υμηρες, τοΰαύτη λόγων άχτΐνι την έμαυτον &ρυαλλίδα

άνταναβχεΐν.

ΤΙιβορ^Ι&οίυβ βΰηοοαίΐβ, II 3, 13 Ταϋτα Προχοπίω τω

αυγγραφεΐ έν τω πτυχτίω της ίβτορίας ίγγέγραπται.

Ιοαηηβδ (Ιο Νΐοία, οπίιΐδ οΙίΓοηϊοοη θχ ΑβίΜορκο δβι·-

ωοηθ ϊη ΕΓβ,ηοο^αΠϊοϋΐη νβΓβυιη βδΐ αβ Η. ΖοίθΐΛθΐ·£ ϊη

Νοίίοβδ βΐ θχίΓ&ϊίδ ίοπι. 24, Ραι-ίδ 1883, ρ. 517 Οβδ £Γ&ηάβδ

νίοίοίΓβδ οηί θΐβ θχαοίβηιβηΐ Γαοοηίββδ ρατ Α^β,ίηίίΐδ ....

αίηδί οριβ ρβχ υη καναηί, ηοηιπίθ ΡΐΌΟορβ, 1β ρ&ίι-ϊοθ,

φΐϊ βία,ϊί ιιη Ιιοΐϊίπιβ ά'ηηβ ηαυίθ ίηίβ11ί§θηοθ , ^ταιιά

άί^ηίί&ΐΓβ, άοηί 1'οβιιντβ βδΐ οβΙθΟΓθ.

87πιβοη Μβίαρηπίδίβδ ίη \7ίί3, 8. βηΜαβ1) Περϊ τού

των δε μιχροϋ πάντων χαϊ Προκόπιος δ Καιβαρεΰς εν γε

1) Ηβ.60 νϋα ηοηάιιιη ί/ρίβ ΐιιιρΓβ88α β§1; οϊ. Νιο. Αΐβ-

ιη&ηηά ρΓβ,βϊ&Ιίοηβπι βά ηίδίοπβ,ιη ατεαηαιη.



Ι,ΧΙΙ ΡΚ01Ε00ΜΕΝΑ.

τω πέμπτω λόγω τω περι των Ιονβτινιανον κτιβμάτων αντώ

φιλοπονη&έντι κατά μέρος διαλαμβάνει βννωδά Κνρίλλω τω

τον βίον εξ αρχής τον θειου Σάβα βνγγραψαμένω φ&εγ-

γόμενος.

Οοηδΐαηίίηιιβ ΡοΓρ^Γ. 1Λ. I, ίΗβιη. 2 Οντε γάρ Προ

κόπιος, οντε μήν Λγα&Ιας, οντε Μένανδρος, οντε Ήβύχιος

ό Ίλλούβτριος εμνημόνενβαν τον τοιούτον ονόματος, οι τά

χρονικά βνντάξαντες έπι της Ιονβτινιανον βαΰιλείας.

Ρΐιοίϊυδ ΒϊΜϊοίΙι. οοά. 63 'Λνεγνώΰ&η Προκοπίον τον

ρήτορος Ίβτορικόν εν βιβλίοις όκτω' ίβτορεΐ δε τά Ιπι Ιον

βτινιανον βννενεχ&έντα πρός τε Πέρβας 'Ρωμαίοις και προς

Βανδήλονς και Γότ&ονς, α Βελιΰάριος βτρατηγ&ν διεπράξατο

μάλιβτα' ω και τά πολλά υ ρήτωρ βννων την ίβτορίαν εξ

ων οψει παρείληφε βννεγράψατο.

Ιάβπι ίβίάβπι οοά. 160 ος (δο. Προκόπιος) εις μέγα

κτήμα και όφελος κατ εκείνο καιρόν τάς γραφάς βνντάξας

άείμνηΰτον αντον κλέος τοις βπονδαιοτίροις καταλέλοιπεν.

8ηίά&δ 8. ν. Προκόπιος. Προκόπιος Ίλλονβτριος, Καιβα-

ρενς εκ Παλαιβτίνης, ρήτωρ καϊ βοφιβτής. εγραψεν Ίΰτορίαν

Ρωμαϊκήν, ηγονν τονς πολεμονς Βελιβαρίον πατρικίον, τά

κατά 'Ρώμην και Λιβύην πραχ&έντα. γέγονεν επι των

χρόνων Ιονβτινιανον τον βαΰιλέως, νπογραφενς χρηματίβας

Βελιβαρίον, και άκόλον&ος κατά πάντας τονς βνμβάντας

πολεμονς τε και πράξεις τάς νπ1 αντον βνγγραφείβας.

έγραψε και ί'τερον βιβλίον, τά καλούμενα Ανέκδοτα, των

αντών πράξεων ' ώ? είναι αμφότερα βιβλία Ότι τό

βιβλίον Προκοπίον τό καλονμενον Ανέκδοτα ■ψόγους και

κωμωδίαν Ιονβτινιανον βαβιλέως περιέχει και τής αντον

γνναικός Θεοδώρας, αλλά μήν και αντον Βελισαρίου και

τής γαμετής αντον.

ΖοηαΓΒ,δ XIV 7 τον πατρίκιον Βελιβάριον . . . πέμπει . . .

ω και ό Καιβαρενς βνμπαρωμάρτει Προκόπιος, ος τά περί

των εκεί πολέμων ίβτόρηβε πλατνκώτερον.

6β0Γ£ΐαδ ΟθάΓβηαδ I 649, 1 Τω ς' και ζ ετει τά τον Βε

λιβαρίον στρατηγήματα κατά Αιβύψι έγένοντο, άτινα Προ

κόπιος 6 Καιΰαρενς εν όκτω βιβλίοις βννεγράψατο.

ΝίοβρΗ. Οαΐΐίβΐ. XVII 10 Ονκ άκαιρον δ, αν εΐη και
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α έτερα λόγου άξια 'ΐονΰτινιανώ βαβιλεί διεπράχ&η, και ονχ

άμοιρα πάντη εκκληβιαΟτικης ενεργείας, τη παρονβη ίΰτο-

ρία διαλαβεΐν, και ως ενόν βνννφάναι. α δη Προχοπίω

τω Καιοαρεΐ κομψώς μάλα και λογίας εγράφη εν ταϊς κατ

αυτόν ίΰτορικαϊς βυγγραφαΐς. τέβΰαρα δ' αντώ βιβλία

άρχαιότητι φράΰεως εχόμενα ΰννετε&η' ων τό μεν ωνόμααε

ΠερΟικά' εν τμημαΰι δε τεΰβαρβι διαιρείται τό βνγγραμμα.

τό δε Γοτ&ικά, ίπ ία ης και αντό διαιρονμενον. ταντα

δε άπερ αντός Ιονβτινιανός πολέμια ε'ργα απανταχού της

'Ρωμαίων κατώρ&ωΰε γης και Βελιΰάριος άναγράφουαι. τό

δε κτίβματα προΰεπεγραψεν' όβα δητα Ιονΰτινιανός ωκοδό-

μηΰε, μάλα γενναίως εκφράξων' νεώς τε και βαβιλείονς

οίκους, άβτεά τε και πόλεις, γέφυρας τε και άλλα ες κοι-

νην χρήοιν εξευρημενα. τό δε τέταρτον άντίρρηΰίς εΰτιν

ών προς Ίουΰτινιανόν (ΐρη/.ε δι επαίνου ποιων, και ως

αν τις παλινωδία των αντώ μη καλώς είρημενων. γράφει

τοίννν τα κατά Βελιβάριον, ω καϊ παρείπετο καν τοις πυ-

λεμοις διακονονμενος.



8ϊ§1οπιιη ίικϋουΐιΐδ.

Ο = οοά. ν&ίίο&ηιΐΒ £Γ&βο. 1001. οί. ρ. XXIX.

Ο «= οοά. ΟΜοοοηϊ&ηυΒ §Γ»βο. 82. οί. ρ. ΧΧΧβ.

Ρ = οοά. Ραι-ΪΒΪηυΒ £Γ&βο. 1702. οί. ρ. XXXI 8.

V = οοά. ναΐίοαηιΐΒ §Γαβο. 152. οί. ρ. XXXII 8.

Η — οοά. ΜοηαοβηβΪΒ £Γ&βο. 207. ι Οοηϋπθηί βχοβΓρί» Οοη-

ΤΓ = οοά. ΑπΛγο8Ϊ8,ιιιι8 Ν 13δ βαρ. ί θίΒ,ηΐίηίαη». ο£. Ι/ΙΠβ.

< > τιηοϊβ φΐβ,θ ίηοΐυβ» βυηί, ρΓαβίβΓ οοάϊοαπι δάθπι Εάάβηάβ,

β8ββ ϊυάίοαηίνίΓ.

[ ] οβ,ηοβίΐίβ φι&β ΐηοΐυβίΐ βυηΐ, νϊάβηίνιτ άβίβηάβ, ββββ.

* βΐβΐΐιιία βί^ηϊβοαίνΐΓ ιιηυπι νβΛυπι άθθβββ; άυαίηιβ &υί ίτΐ-

Ιιυβ βίβΐΐηΐίβ ΒΪ^ηϊβοαίιΐΓ Ιαοιιηίΐ ιιοηηυΐΐοηιπι νβΛοπιιη.



ΠΡΟΚΟΙΠΟΤ ΚΑΙΣΑΡΕ&Σ ρ*

ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

ΑΕΟϋΜΕΝΤυΜ.

ΕΧ ΕϋΓΗΟΝΕ ΜΑΙ/ΓΚΕΤΊ, ΡΑϋΟΙδ 1Ο0Ι8 ΜϋΤΑΉδ.

Αρβπΐ αιαοίοΓ ρΓοροβίίιιιη 8\πιιη. υΐϋϊΐβίβιη, βάβπι (ϋριί-

ίΒ,ΐβπι οδίβηάίΐ Ηταιΐ8 Ιώΐοηίΐβ. Οοπϊγη, αηϋ^ιιϊίαϋβ Ι&ικΙαίοΓββ

ρΓ&βρΟδίβΓΟδ 3,β48.4Ϊ8 8Ι18Θ β£Γβ£1β £αθΐ3, βί β&£ΪίΪ8,η08 άβίθΙΙ-

άίΐ. (Οβρ. 1.) Μοπβηδ ΑΓοαάϊυβ Αυ£. ίαΐβίαπι Τΐιβοάοδϋ £1ϋ

βηϊ ιααηιΐίΐΐ Ιδάϊ^βιχίϊ, ΡβΓ83.Γαια τβ^ί. Ηυϊιΐδ βάβδ ορϋπια.

Τ1ιβο(1θ8ϋ Ιβ^β,ίιιβ Αηαίοΐίιιβ βί ΥαΓαΓαηβΒ ΡβΓβαηιιη τβχ ίΐΐυβίΓβ

ϊηίβΓ 8θ βιΐιιηί ητϋαηϋ&ϋβ, θχβπιρίιιπι. Ραχ οοπιροηίίυι·. (2.)

ΡβΓΟζββ Γβχ ΡβΓββ,Γηηι Ιαβίΐο ρθϋί ΕρΗϋαΙϋαβ , βίνβ Ηηηηοβ

3.11)08. Βαι:1>3τσηιιη ϊβίοηπη πιοΓββ, ίηρηπιΐδ πιϊγ3, Ιβχ απχϊοϊίίαβ.

Τβηβίυτ ΡβΓΟζββ ίηβϊάϋδ. Ρβποιιΐΐ ί§ηαΓ0 ηβ,ΓΓαίιΐΓ ρατβΛοΙβ.

ϋί θνΒ,άαΐ, ρβΓρθΐαίίπι ΕρΙιϋιαΙίΙίβ ραοβπι βροηάβΐ, πιταΐςνιβ ρβΓ

83,1βΠ1 ρ&άΐϊθ ϊρβΟΠΗη ΠΙΟΓβ. ΕΟΓΟΠΙ Γβ£ΘΠ1 8,(1θΓ8,ΓΘ 11188118 ίβ,οίΐ

ίρχοιηϊηϊίΐιιι αβίτα βίβναΐ. (3.) ΑΙϊθγε. ΡβΓοζϊβ βχρθάίΐϊο ϊη Ερίι-

ΰια1ίΐ8.3. Ηοηιπι αρρευαΐιιβ θί βίΓαίβ^Θπια. δαίβπι, ρβΓ <ριβιη

ΡβΓΟζββ ϊπΓανθΓα!;, β οιΐδρκίβ νβχϊΐΐί Γβρϊ βαΒρβηΒΐιπι ρΓαβΐβτυηΙ;.

ΡβΓβΕπαιη ίηβί^ηίβ οίαάβδ. Ρθγ άϊβΓβββίοηβπι ηαιταΐήτ ρίβοαίϊο

ηηϊοηίβ ρΓβϋθ8Ϊ88Ϊιηί, ς[ΐιβηι Ρβπ)ζβ8 ^ββΐβ,ΟΒ,ΐ. Εχ βα οίαιίβ Ιβχ

η&& πιίΐϋαπδ. Εχίιηοΐο οαπι ίη§ίηΐ& δΐϋβ ΡβΓΟζί βιιοοβάϋ

Ο&ΙοαόΙβΒ ηαίη πιίηίιηιΐΐί. (4.) Οαοβ,άΐβ Ιβχ άβ ρΓΟπιΪΒΟΐιο ϊβπιϊ-

ηΒ,τχαα πβα ΐπίΐίΐΐ βυΙχϋίοΒ. ΒΙαβί Ρθγοζιβ ίιαίτί Γβ^ηιιπι άβϊβΓ-

ίπτ, φΐϊρρβ ΗβτθιϋΙ&τίαηι. Ιη οοπιϊίϋβ αΙΛοητβηί οπιηβΒ α

οπιάβΐι (ΐνιβαηειΒίαάΐβ Ββηίβηϋα. ϊη ΟαΙι&άθπι, φΐβπι ιηαίιιηΐ ίη-

οΙηάβΓβ ϊη ο&δίβΐΐιιηι ΟΜΪΗοηίβ. Ηιιϊιιβ ογϊ^ο ηοηαΐηΐβ βχ 1β£β,

οοηΙι-3. φΐ&πι νβηϋ ηθπιο αηςριαζιι ηΪΒΪ Ρ&οιιγηιβ. Ηϊηο αιιοίοΓ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ—ΠΡΩ,ΤΟΣ] βϊο Βοήρδΐ, προχοπίον χαισαρεως

Ίβτοριών της πρώτης τετράδος ή πρώτη 00(1(1., ΟΪ. ρτοΐ.

Ρβοοορπγβ, θά. Ή,&χιιγ. I. 1
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άίρτβϋίυΓ β,ά πΐ6ΐιΐ0ΓαΙ)ί1βπι ηίβίοηα,πι βί 1ι8,§ϊοϊιπι βχϋηιη Ατ-

83,018 Γβ^ϊβ Απηβηίαβ. (5.) Οαβαάββ βΙβ,βϊΙηΓ υχοήβ ορβ βΐ 8βο-

ΒΪ8. Ββ^ηηπι Γβοΐρϊΐ. Μ3,£Ϊ8ίΓ3,ίιΐ8 &ρυά ΡβΓ8Ε8 ηβΓβάίίβ,ΓΠ.

Μογθ ί&οϊηοΓοβοηιιη βχοβ,βο&ίητ ΒΙαββΒ. ΙηίβΓίβοΐο βπβαηαβίΕίϋ

βιιίΉοϋ Οαβαάββ Α<1βΓ§ιι<1πιΛ3,<1βιη , βί Οηβ,ηβ,Γβ,η^βπι οιβα,ί.

8β08βιη ηονα άί^ηίίαίβ ΑάΓΒ,βίαάΒ,ΓΒ,η 8α1αηΪ8 οπιβ,ί. (6.) Κο^αηίί

ιηηΐ,ηιιιη 3ΐ£βηίηπι Οαββ,άϊ ηβ^ειί Αηβ,Βίαβπΐδ Αυ£. Ηίηο ββϊΐηπι.

ΟϊΐΒΪάβίυτ α ΡθΓ8Ϊ8 Απήάβ,. 8. ΙεοοβΙ ΕΓβπιΐίαβ πώ·8,οιι1ιιπι.

Ρβΐίχ οπίθη οβ,ρΐυηΐ Μα^ϊ βχ ίιηρηάβηίϊα πίθΓβίΓΪουπι Απιίάβ-

ηβ,ηιιη. ΟβαΜία ίπιτΐβ ουβΐοάϊα Μοηαοηϊβ. Εοηιπι ΒοιηηοΙβηΐΐΒ,

υτββιη ρβΓάϊάίί. Αρροβίίηιη Β30βΓ(1οίΪ3 Γββροηβηιη βχαπηβ,ί

Οβ,ββ,άθπι. ΡΓ&θ8Ϊ<ϋιιιη ηΛ>ί ίπιροηϊίαΓ, οβ,ρΐϊνϊ οϊνββ ρο8ίβ3,

(ϋπιίββί. Ιη β08 ββηϊριΗαδ Αηβ,βΐαΒϋ. (7.) Κοιααηί βχβΓοϋηβ

άιιοββ. Αρϊοη ρΓβ,βϊβοίυβ οβ,βίΓβηβΐβ 3,βΓ3τϋ. ϋίβΒΪάϊιιηι άιαοαηι.

Οοουττϊΐ ΟαοαάβΒ. ΙΊι^α ΑΓβοβίηάΐ πιαβίβΐη ιηϋΐίαπι ρβΓ

Οπβηίβπι. ΡαίΗοπιβ αίςμιβ Η^ρβ,ίίιΐΒ οΐ&άβπι β,οοϊρϊυηί. ΟβΙβΓ

βχοηπϊί ίη Ατζ&ηβηβη. (8.) Κοπιαηί Αηήάαπι οββίάβηί. βίοηββ

ΡβΓβαηιπι άυχ ίη ϊηβϊίϋαβ 3. ηΐΒίΐοο άβάηοίιΐΒ ϊηίβΓΪί. Ρθγβη,θ

ρβ,Γοιιηί β,βάίβοϋβ. Εογοπι ίη ίβΓβηάα ίαπιβ οοηΒΐβ,ηΐΐβ,. Αηιϊάα

ρΓβΐίο ΓβοίρϊΐηΓ. Ιηάηοίαβ αηηοπιπι 7. (9.) ΡοΓίαπιιη Οβ,Βρΐ&πιηι

άβΒοι-ϊρΙίο. Ιβϊ οοηάϊίηιη οΛ> ΑΙβχΗ,ηάΓΟ Μα§ηο οαβίβΐΐηπι Γβ-

οηββ,ί βηιβΓβ Αηαβίβ,βίιΐΒ αβ ΑηιΙ>3,ζυθ6: ηπο πιοΓίηο, ϊΐΐηάΐ Οβ,-

βαάββ οοοηρβ,νϋ Αη&,βΐβ,ΒΪηΒ βχ νϊοο Ώάτβ, ΑηΒ,Βίβ,βϊοροΙίη

ίαοϋ, 3,0 πιοβηϊοιίΒ οίη§ίί ΤηθοάοΒΪοροϋη. (10.) Αηβ,Βίβ,ΒΪο βηο-

οβάΐί ΙηβϋηηΒ. 03,1)3,άβ8 ΡβΓδβ,πιιη γθχ άβ βυοοββΒΟΓβ οο^ίίβ,ί.

Οβ,ΟΒβΒ, Ζαπιββ, ΟηοΒΓΟΟΒ ϊγθβ βϊηβ βΐϋ. Ββχ ΡβΓβϊοβ, ηαυίϋοβ

α Γβ§ηϊ βιιοοβΒβίοηβ βχοίηϋί. Οαοαάθβ ΟηοΒΓΟβπι αάορίαηάιιπι

Ιηβίίηο οδβιΐ. ΡγοοΙϊ ηυβ,βΒίοΓΪΒ ^Γανΐβ ΟΓβ,ίΐο. ϋβοβπιϋιΐΓ

ΟηοβΓΟΪβ αάορΐϊο ρβΓ 3,πηα. Ββ^αίί οοηνβηϊυηί. Βοΐνϋηιτ βοπιηι

οοβ£ιΐ8 ϊηΪΘοΙβ, γθ. Οιί%ο οάη ΟηοβΓΟΪβ ϊη Εοηαβ,ηοΒ. δβοβϊβ

θχϋιΐΒ ίαηβΒίΐβΒίπιηΒ. Εθχ ΡθΓΒβ,πιηι άθ ηοη ηαπιαηάίΒ ηιοΗπίβ.

ΚηηηιΐΒ Ητρβ,ίίο ρβήοαίηπι ΟΓββ,Ι (11.) δϋπΒ ΙΙιβΓΪΕβ. Εϊιιβ

ίηοοίβ,β Οήπβίίαηί ορϋπιϊ, ίηΒβϊ α 0αΙ>3,άβ ηοη ΒβροΙΪΓβ πιοΓίηοβ,

α,ά Ιυβΐίηηπι άθδοίηηί, οηηι τβ^β βιιο ΟιΐΓ§βηβ. Ργοοπβ Βοβρο-

ηιπι ηιίίΐϊΐιΐΓ αά οοηίΓ3,ηθηάβ, Β,ηχίϋα. ν3,ήζθ8 (ϋριίΐΕίίβ ηοηιβη

αρηαΐ ΡβτβαΒ. Εββ Ιί»ζϊοαθ βΐ ΡβΓββιηιβηϊαβ. ΒθΙΪΒβ,πιΐΒ βί

8ϊί438 αΛηΐΘΒΟθηίβΒ , Ιιιβίΐηΐ&ηϊ Βαίβΐΐϊίββ, ΙιίΙ)βΐ3χίυ8 νίηοιιηίιΐΓ

αϊ) ΑΓηβηϋΒ. ΒβΙΪΒαηηΒ 3, ΙηβΙϊηο ηαπιθήβ ϋαΓβηΪΒ ρΓβ,βροβΐ-

ίηβ οοηΒΪΙϊαηηπι ηαββί ΡΓΟΟορϊιιηι. (12.) Ιυβϋηίαηυβ Ιηβίίηϊ

βηοοβΒΒΟΓ Ββ1ΪΒ3,τίο πΐΒ,ηάβ,Ι ηΐ οαΒίβΠηπι βχΐηιαί: ΜϊηάτιΟΒ.

Ορροηηηί βθ ΡβΓβαβ βΐ ΒοπίΗ,ηοΒ οίαάβ β,ϊίίοίηηΐ;. ΒβΙϊβαητίΒ

πΐ3§ί8ίβΓ ηαϊΐϋιιπι ρβΓ Οηθηΐβηι ουηι Ηοπηο^βηο πια^ΪΒΐτο οίδ-

οίοπιηι ΒοηαβιιΟΒ β,ά ϊηβϊ^ηβ ρΓΟβϋιιπι ρΓαβρβ,ΓΕίΙ;. Οβ,ηιρί βί

αοϊβί Βοηιαηαβ άΪΒροβΗίο. ΜίιτΒαηββ ηοηιβη ΡβΓβϊοβ,β άά^ηίίαίΪΒ,

ςίχιβ, ίηΒΪ^ηΪΒ ΡβΓΟζββ άηχ ΒΐιηιηιυΒ ΡβΓΒαπιπι. νβΐϊίβ,ίϊο. 8ϊη-

^ηΐβ,ηβ, οβΓίαηιίηα δαηβ β^Γβ^ία. (13.) ΒβΙΪΒβχϋ βί ΜΪΓΓηαηίβ
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ππιίυαβ ΙϊίβΓΗ,β. υίηυβφΐβ οοηοίοηββ. Αοίβί ΡβΓβϊοβ,β άίβρο-

ΒΪίϊο. Οβγ πιβπ<ϋβ ρα^ηαπι ΡβΓβαβ ίηϊβηηί. Ρτοβίϊτιιη πιβιηο-

Γ8,1)ί1θ. Ιη^βηβ ΡβΓΒαπιιη οίαάββ. (14.) ΕχβΓοίίαβ ίη Απηβηί&πι

α Οαββ,θβ Π1Ϊ88Π8. δίίίαβ ηΐ3,£ί8ί6Γ κπΐίίυια ρβΓ Απηβηίαπι:

ϋοΓοίηβηβ Απηβηίβ,β άυχ. νίοίί 1)ϊβ ΡβΓββ,θ. Τζβ,ηοηιπι ββάββ

ραίχίαβ βί πιοΓβΒ. ΟητΪΒίί&η&ηι Γβΐί^ϊοηβπι βιηρΙβοίηηΙηΓ. Ρηβίαη-

^ίιιιη βί Βοΐαηι Εοιηαηϊ ΡβΓβίβ βπρίηηί. Νβ,ΓΒββ βί ΑΓαίίπβ α,ά

ΒοπίΕΐηοβ ίΓαηδϊα^ιηηί. (16.) Βηβηί άβ ρβχβ Ιβ^αίί 3,ά 0&ϊ>&-

άβιη ΟΓΒ,ίίο. Βββροηάβί 08,1>8.<1β8. Ε\ι£ηιΐ8 Βνζαηίπιιη Γβάίί.

ΙηβϋηΪΒ,ηΰβ αββοΐνίί αηηηπι ίπιρβώ φΐ8ΐίηηι βηΐ) ίηίίίηηι

νβήβ. (16.) Ιπτιρίίο ΡβΓββ,πιπι ίη Εηρητ&ίβΒίαπι, οΐϊπι άίοίβιη

ϋοπιιη&^θηβη. ΟγΪ£ο ηοπιίηίβ ηίηηΒ<ριβ. ΕυρηΓβ,ίΪΒ αο Τί§ΓΪ<1Ϊ8

ίοηίββ βί οιΐΓ8\ΐ3. Γαηυπι ϋία,ηαβ Ταυηοαβ. Εχ θο Ιρηί^βηίαβ

ίτι§3. οτιπι ΟΓββίβ: ητιίηβ πιοΛτιβ. ϋαρίβχ 8,1) ίρβο οοηάίίβ, Οο-

πιβ,ηα. ϋηάβ βίο άίοία πίΓ3,<ιηβ. ϋΪ8.ηαβ βί Ιρηί^βηίαβ ίβπιρία

0Ηπ8ΐΪ3.ηί ηβ,ββηί. ΕηρηΓαίίβ 8,1) Οβίβββηβ ϊη ΑΒβνπαιη οηΓβτιβ.

ΟδΓΟβηβ. Μίιτηαηββ 3. Οβ,βαάβ φΐβ, ί^ηοηιίηία ηοίβ,ΙηΒ. Οτ&ϋο

Αίαπηιηάατϊ αά ΟΛαάβπι. ^α^,1^8 νίτ Αίαπιιιηά&ηιβ ; ηβ^υβ άη-

οβ8 ηβ(χηβ ρηγΙβ,ΓοΜ βί ρα,Γββ Βτιηί. ΑΓβίηβ,Β. (17.) ΕχβΓοίίπβ

ΡβΓθϊοϊ άηχ Αζβ,Γβίηαβ, νίαβ Αίαπιτιηιίαηιβ. Ιη ΕηρηΓαίββίαπι

ρΓορβΓ8.ί οτιπι οορϋβ ΒβΙΪΒαητίΒ. Αββτιηίβ ηοβίβ βαρίβηίβΓ οηηο-

ίαττατ. Ραβοηαΐβ ίββίιιπι φΐαηι βαποίαπι. ΒβΙΪΒαπυβ 8. ίβπιβΓαήο

ρΓΟβΙίο Βταοβ άβηοΓίαΐοΓ. Εοηιπι οοηίπηιαοίαβ οβάίί; ΑζαΓβίπαβ

οοηοίο. ΡΓΟβϋπιη. Βοηι&ηοΓτιηι οίαάββ. Ββΐίβαηί νΪΓίπΒ. ΡβΓ-

βαπιπι πΐ08 ίη Γβοο^ηοβοβηάο βχβΓοίίπ οοταπι τβ^β. ΑζαΓβίηαβ

α ΟαΙιαάβ ηταΐβ αοοβρίηβ. (18.) δίαίηίί Ιηβίίηίαηηβ ίηίτβ ΒΟοίβ-

ίαίβπι οτιπι ΑβίΜορίΙηΐΒ βί Ηοιηβηίΐβ. ϋβΒοηρίίο βίητίΒ Ατα-

Ιοίοί. ΙΓΛβ Αίΐα. Ιηβπία Τοίαββ. Ραίπιβϊππι. Μαάάβηί. Ηοηαβ-

ιΐίαβ. Αβίηϊορββ Αηχοποίβιβ. Βηΐϊοαβ. ϋΛβ Αάηΐϊβ. Αβίηϊορτπη

ηανβδ οηίηβπιοάϊ. ^ηαηίαη1 νίαβ 3,1) Ααχοηιϊάθ αά ϊηιρβΓϋ Κο-

ηιίΐηί Ιϊιηίίβηί ίη Αβ^νρίο. Είβρη&ηίίηβ. Βίβιητββ βί ΝοΙ)3.ί8,β.

ϋϊοοίβίίαηί ΟΪΓΟ& ΠΙοβ οοηβίΐϊιιπι. Ρηΐΐ&β. ΒαΛ&ΓΕ Βίβιη^ιιηι

Β8.0Γ&. ΡΜΙαηιιη ίβηιρία άίπιία Ιηβίΐηΐ&ηϊ ίηθδυ. (19.) Ηβΐΐβ-

βίηβαβηβ Αβίηίορϊβ,β Γβχ 01ΐΓΪΒίΪ8ηιΐ8. Ιικίαβοβ ΗοηιβΓίίαβ νΐη-

οϊί, ί11Ϊ80[ηβ Γβ^βπι ϊπιροηϊί Εβϊιηϊρηαβηηι Οηπβίίαηηπι: οαί

ροδίββ. βχρηΐ80 βηίηοϋηΓ ΑΙ)Γαιηη8 β ΒβΓνο Γβχ. Ιηαηββ οοηίΓβ,

ηπηο Ηβΐΐβδίηβ&βί οοηαίηΒ. Ιηϋαηηβ ΙηΒίΐηίαηί Ιβ^αίυβ &ά

ΑβίΙιίορβΒ βί Ηοιηβήί8.8. ΟοηιπιβΓΟΪηηι 8βηοί, βχ ηυο Βί νββίϊβ,

Μβάίοβ, οΐϊιη, ητιηο 8βποα άϊοία. Νιι11υ8 1β§8.ϋοηΪ8 ίπιοίαβ. (20.)

Εχ Οήβηίβ ΓβνοοαίϋΓ ΒβΙΪΒαηηβ β,ά βχρθ(ϊιίίοηβηι νβ,ηάβ,ΐίοαηι.

δϊίίβ,Β ίΐΐϊ βηοββάϊί. ΡβΓβαβ Ματίνι·ορο1ίη οΙ>8Ϊάβηί. ΕχρΙοΓΕίοΓβ

ΡβΓβα οοιτηρίο ηίίίηΐΓ Ιηβίίηϊβιιιιβ. ΟαΙιβ,ίϋβ ΡβΓβαπιπι τβ^ϊβ

Ιββίαιηβηίηπι βί οΙ)ίίη8. ΡΓαβίβήίο Οαοββ η&ίη πιβ,χϊηιο, Οηοβ-

τοββ Γβχ (ΙβοΙβ,Γ&ίηΓ ορβΓβ. Μβοοάίβ. 01)8Ϊάίοηθ ΜαΓί^Γοροϋβ

1ϊ1)6Γ8,ίτΐΓ. (21.) Ιίθ^αίί Κοιηαηϊ α,ά ΟηοβΓΟβιη. Ραωβ οοηάϊίϊο-

ηββ. ^α^(1 οβηίβη8.ΓΪτιπι. ΤητΙ)£ΐίηΓ ρ&οίδοαίίο. Κη£ηί αρηά

1*
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ΟποβΓΟβπι ^Γ8ιϋα. Ραχ (Ιβππιηι οοπιροηϋιΐΓ. (22.) Ιη§βηϊιιπι

ΟηοβΓοϊβ. Έ&οΙβ, ϊη βίαιη οοηϊπτ&ίϊο ήιηββίΗ, βαϊβ βΛοΐοΓίβηβ.

ΜίΓδ, Ο&βαάίβ ραβη ϊοΓίαηα. ΑάβΓ£ΐι<1ιιηΙ>α(1ϊδ ϊηίβΐίχ ββηί^ηϊ-

Ιαβ. ΜβΙ>ο<1Ϊ8 ϊηϋ^ηα πιΟΓβ. (^ηαηία οαΐαηιϊίαβ δθάβηϋιιιη ϊυββιι

Γβ^Ϊ8 ϊη ίτϊροάβ ίβιτβο. (23.) δβάϋίο Βτζαηίϊη». Ιηβαηΐα ί&ο-

ϋοηυπι Οϊγοϊ. 8βάί<αοηΪΒ ϊηίϋιιπι. Τηβίβ ίποβηάίτιπι. 8β<3ίΜο-

βοπιπι ίθΒβθΓΗ. νίκα, ς[\ιαβ νοχ ίη ηοπιθη ίΓαηβιϊί βθάϊϋοηίβ

ςΐπβ,ββΐοΓ, <ιιαΐ νΐή. Πβ βηιΤβοΜ Ρηοοαβ βί Βαβΐΐΐάβδ. Ητραϋηβ

ΒτιοϋιΐΓ ϊη Οίτοηπι ΗτραίίπΒ. Γυ^&ιη (ϋδΒΐι&άθί ΤηβοάοΓΒ. Αιΐ£.

8βηβΓ0βϊββΐπι& οταΜοηβ. ΒβΙΐβαπιΐΒ βΐ Μαηάηβ β,ά Οϊγοιιπι &τ-

τηνΑί νβ,άιιηΐ;. ΟαβάιιηίιΐΓ οϊνϊηπι XXX πιϊΐία. Η7ρα4ΐιΐ8 βΐ Ροπι-

ρβϊηβ οοηίοΒβί ρΓοίοϊηηίιαΓ ϊη πιατβ. (24.) <^ιΐ3,β84ιΐΓ3,ιη Γβοϊρϋ

ΤήΙιιιηίαηηΒ , ρπιβίβοιπίΓαπι Ιοβ,ηηββ Ο&ρραάοχ, φΐϊ άβοϊπιο

πι&§ί8ΪΓα(ϋΐ8 αηηο ροβηαβ ΐπιρΓοΙιϋ&ϋβ ιΐθάιί. Αά αηηυπι ϊΐίαια

αηβΐοΓ ΐΓ&ηβΠϊί, βί ϊηβίάίαβ π&γγ3,1 β,}) Αηίοηίηα Ιοαηηί βΐηιοΐ&β

ροβΊ ΓβόΙϋηιπι ΒβΙΪΒαήί 6 ββΐΐο βοίηϊοο. Εχιιιπιβ Ιοαηηββ ρΓβ,β-

ϊβοίιίΓα ηί 83,οβΓ(1ο8 ϊηνΜηβ. ΑβοηβίΊπιτ ϊΠί ο&βάθβ ΕηββΜϊ

βρϊβοορί. 8ηπιπΐ3. βΐιΐδ οδ,ίαπιϊΐ&δ. (25.) Κθάίί Ρι·οοορίιΐ8 αά

ΐβπτριΐΒ οοπιρΓβΒββ,β ββάϊϋοηΪΒ. ΒβΙϊδαΐΊΐΐδ ϋβηιπι πΐΒ,^ΪΒίβΓ πιϊ-

Ιίΐυιη ρβΓ Οηβηΐβπι, πιϊββιιβ ΐη Αίτϊο&πι άβββίΐαΐ ν&ηάβ,ΙοΒ.

Ιιβ£&ύο ΡβΓβαπιιη ϊη βρβοΐθπι ^γβ,ϊιιΙβΛογϊβ,. ϋαΓαβ Ιοαηηββ

ίΤΓΒηηπβ β πίθάίο ίοΐΐϋπυ·. (26.)

Β10 α'. Προκόπιος Καιθαρευς τους πολέμους ζυνέγραψεν,

ους Ίουβτινιανος 6 'Ρωμαίων βαβιλεύς προς βαρβά

ρους διήνεγχε χους τε εφους χαΐ εβπερίους, ως πη

αυτών έχάδτω ζυνηνέχ&η γενέδ&αι, ώς μή εργα ύπερ-

Ρ 6 μεγέ&η δ μέγας αΙων λόγου έρημα χειρωβάμενος τη

τε λή&η αύτά χαταπρόηται χαΐ παντάπαΰιν έζίτηλα

&ηται, ωνπερ την μνήμην αυτός ωετο μέγα τι εβεβ&αι

χαι ξυνοϊβον ές τα μάλιβτα τοις τε νϋν ουβι χαΐ τοις

ές το έπειτα γενηβομένοις, εί ποτε χαΐ αυ&ις 6 χρόνος

1—11, 22 ΓΓροκ.—τινά] Γβο. πι. βοπρία βαηΐ ϊη V || 3 έώονςΡ\\

4 ικάατω νΡ Γβο. πι. οογγ.] ίκάστοις Ρ ρι\ πι. | 7 την μνήμην

βνβ,ηιιϋ ϊη Ρ, Γβο. πι. ϊη οοηίβχίπι βπρρίθίππι ββί: την φήμην,

ϊη πΐ8.Γ§. Β,άδΟΓΪρΓίιπι : ^ρ. μνήμην
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^5 ομοίαν τινά τονς άν&ρώπους ανάγκην διά&οιτο.

τοϊς τε γάρ πολεμηβείονβι χαϊ άλλως άγωνιονμένοις 2

ΰνηβίν τινα έχπορίζεβ&αι οία τέ έϋτιν η της έμφε-

ρούς Ιβτορίας έπίδειζις, άποχαλνπτονβα μεν δποι ποτε

5 τοίς προγεγενημε'νοις τά της όμοιας άγωνίας ίχώρηβεν,

αΐνιββομε'νη δε οποίαν τινά τελευτήν τοίς γε ώς άριβτα

βονλενομενοις τά παρόντα, ώς το είχος, εζει. χαί οί 3

αντφ ζννηπίβτατο πάντων μάλιβτα δυνατός ων τάδε

ξ,νγγράψαι χατ άλλο μεν ονδεν, οτι δε αντφ ζνμβονλω

ίο φρημενω Βελιβαρίω τω στρατηγώ βχεδόν τι απαβι

παραγενέβ&αι τοις πεπραγμένοις ί,ννέπεβε. πρέπειν 4

τε ηγείτο ρητορική μεν δεινότητα, ποιητική δε μν&ο-

ποιΐαν, ξυγγραφτ; δε άλή&ειαν. ταύτά τοι ονδε' τον ό

των οί ές άγαν επιτηδείων τά μοχϋ-ηρά άπεκρύψατο,

15 αλλά τά παβι ζννενεχ&έντα ε'καβτα άκριβολογονμενος Β 11

ξννεγράψατο, είτε εν είτε πη άλλϊ) αντοίς είργάβ&αι

ξ,ννεβη.

ΚρεΙββον δε ονδεν η Ιβχυρότερον των έν τοϊδδε 6

τοις πολέμοις τετνχηχότων τω γε ώς άλη&ώς τεχμη-

ϊο ριονβ&αι βονλομενω φανήβεται. πίπρακται γάρ έν 7

τούτοις μάλιβτα πάντων ων άχοη ί'βμεν δανμαβτά οία,

ην μη τις των τάδε άναλεγομένων τω παλαίω χρόνω

τά πρεββεΐα διδοίη και τά κα&' αυτόν ονχ άί,ιοίη

ϋ-ανμαβτά οΐεβ&αι. ωβπερ ονν αμελεί τονς μϊν ννν 8

25 βτρατενομένονς ενιοι χαλονβι τοζότας, άγχεμάχονς #ε

και άβπιδιώτας καΐ τοιαύτα 'άττα όνόματα τοις πα-

4 άποχαλνπτονβα μ,ϊν οπήββηιη βΤΒ,ί ϊη Ρ, Γβο. πι. αάδοήρίτιιη

ββί ϊη τηατ(ξ. || 7 βονλενομίνοις Όϊαά.] βονλομένοις οοάά. ||

9 ξνγγράψαι ϋίηά.] ξννη γρά-ψαι οοάά. \ αντφ] ίαντώ V ||

13 τον των V] τιον των Ρ || 1δ άχριβοΐογηαάμ,ίνος Ρ || 16 ιΐργά-

ααο&αι αννέβη Ρ || 20 φανηΟΒται Ρ οογγ.] ψανήαεβϋ-αι ΚΡρι·. πι.||

23 αυτόν] αν/// Κ || 26 τοξό/// V || 26 αττα V
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λαιοτάτοις έ&έλον6ι νέμειν, ταύτην τε την άρετην ές

τοντον έληλν&έναι τον χρόνο ν ηχιβτα οίονται, άτα-

λαίπωρόν γε και της πείρας άπωτάτω την περί αύτών

9 ποιούμενοι δόξαν. ον γάρ τις πώποτε αντοϊς έννοια

γέγονεν οτι δη τοις μεν Λαρ' Όμήρω τοξεύονΟιν, 5

οϊβπερ και νβρίξεβ&αι άπο της τέχνης όνομαζομένοις

ζννέβαινεν, ούχ ίππος ύπην, ον δόρυ, ουκ άβπίς ημν-

νεν, ουκ άλλο ονδεν τον βώματος φνλακτηριον ην,

αλλά πεζοί μεν ές μάχην ηεβαν, άποκεκρύφ&αι #£ αν-

τοϊς ήν άναγκαιον, έταίρον τον έκλεγομένοις άο'πίδα ίο

10 η βτη'λ'Τ} έπι τύμβω τινι κεκλιμένοις, εν&α οντε τρε-

Β 12 πόμενοι δια6ωξε6ϋ-αι οντε φενγονβι τοις πολεμίοις

έπιτί&εϋ&αι οίοι τε ήδαν, ον μην ονδε άπο τον έμφα-

νονς διαμάχεβ&αι, αλλά τι κλέπτειν έδόκονν άει των

11 έν τγι ξνμβολ'η γινομένων, ανεν δε τούτων όντως ΐδ

άταλαιπώρως έχρώντο τη τέχνη, ωβτε πελάδαντες τφ

βφετέρω μαξω την νενράν είτα το βέλος άφίεδαν κω-

φόν τε και ούτιδανον εΐκότως τοις δεχομένοις έδόμε-

νον. τοιαύτη μέν τις ονβα ή τοξεία φαίνεται πρότερον.

Ρ 7 12 οί δέ γε ταννν τοξόται Ι'αβι μεν ές μάχην τε&ω- 2ο

ρακιβμένοι τε και κνημϊδας έναρμοβάμενοι μέχρι ές

γόνυ. η"ρτηται δε αντοϊς άπο μεν της δεξιάς πλενράς

13 τά βέλη, άπο δε της ετέρας το ξίφος, εΐβΐ δε οις καΐ

δόρν προβαποκρέμαται καϊ βραχεία τις έπι των ώμων

άβπίς όχάνον χωρίς, οία τά τε άμφϊ το πρόβωπον καϊ 25

1 ταύτην Ρ ρΓ. πι.] ταύτη ΥΡ οογγ. || 6 όνομαξομένη Ρ ρΓ.

πι. || 9 άλΐά-] Οταη ηϊβ οοιηραΓ&Ι; Μ&Ηγ. Πϊβά. £ 192, Φ 267,

I 371, 5 123, Χ 390 || 9 έν μάχη V || 10 έταίρον αή*βΗ;

ΜεΙϊγ. β οο(1. θ] ίτε"οον ΫΡ \ έχλεγομ.] έκδεχομ. οοηϊοίί Οηήβΐ; ||

II ατηλην Ρ | κεχλημίνοις V || 11—12 οϋτε—οϋτε ϋίηά.] ονδε—

ονδϊ οοάά. || 14 τι ΜαΙΙτ.] τω V, το Ρ || 17 ίψίεααν V ρΓ.

πι. || 20 ϊααιν Ρ || 22 ηοτητο V || 23 οί? καϊ] οί το V
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ζτόν) αύχένα επικάλυπταν. Ιππεύονται δε ώς 'άριβτα 14

καϊ δέοντος αύτοΐς ώς τάχιδτα τον 'ίππον τά τό%α τε

ον χαλεπώς έντείνειν οίοι τε' εΐβιν έφ' έκάτερα και

διώκοντας τε βάλλειν τους πολεμίους και φεύγοντας.

5 έλκεται δε αντοΐς κατά το μέτωπον ή νευρά παρ 15

αυτό μάλιβτα των ωτων το δεζιόν, τοδαύτης άλκης

έμπιπλαβα το βέλος, ωβτε τον άει παραπίπτοντα κτεί-

νειν, ούτε άβπίδος ίβως ούτε θώρακος άποκρούεβ&αί

τι δυναμένου της ρύμης, εΐβϊ δε ο'ί τούτων ηκιβτα 16

ίο ένϋ-υμούμενοι ΰέβονται μεν και τε&ήπαβι τον παλαιόν

χρόνον, ονδεν δε ταϊς έπιτεχνήβεβι διδόαβι πλέον. Β 13

άλλα τούτων ούδεν κωλύβει μή ουχί μέγιβτά τε καΐ 17

ά\ιολογώτατα εν τοϊβδε τοις πολέμοις ζυμβήναι. λελέ-

%εται δε πρώτον άρζαμένοις μικρόν ανω&εν οβα 'Ρω-

15 μαίοις ζννηνέχ&η καϊ Μηδοις πολεμονβι πα&είν τε

καϊ δραβαι.

β'. Ήνίκα τον βίον Άρκάδιος δ 'Ρωμαίων βαβιλενς

έν Βυζαντίφ τελενταν η"μελλεν (ήν γάρ οΐ παίς Θεο

δόσιος ονπω τοϋ τιτ%οϋ απαλλαγείς), διηπορεΐτο άμφί

80 τε τω παίδι και τη βαβιλεία, εν δέβ&αι αμφω ώς

ηκιβτα έχων. έγίνετο γάρ τις αντω έννοια, ώς, τ}ν 2

μεν κοινωνόν τινα Θεοδοβίω της Ηγεμονίας πορίζηται,

αυτός αν τον παΐδα τον αΰτοΰ διαχρηβάμενος τω έργω

εΐη, πολέμων αντω δύναμιν την βαβίλειον περιβεβλη-

25 μένον έπαγαγών, <ϊ£ μόνον αυτόν επί της άρχης 3

καταβτηβηται, πολλοί μεν της βαϋιλείας έπιβατεύβουβι,

της τοϋ παιδός έρημίας, ώς τό εΙκός, άπολαύοντες,

1 ζτον^> Ηοββοΐι. αάάίάϋ | ίπταίονται Ρ \\ 7 έμπιπλώαα Ρ||

8 οίίτε—οϋτε] ο·ύίέ—ονδϊ οοάά. || 11 πλέον Μαΐίτ.] πΐέονα νΡ\\

21 έγένετο V \\ 23 τον Λαίία] Ιιϊο ϊηοϊρϊΐ; θ \ αύτον] αντον οοάά.

τω ίργω οτα. Ρ ϊη οοηίβχΐα, βηρρί. ϊη πιατ^. || 27 έρημ,ίας] έρημου Ογ
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έπαναβτάντες δε π,όνω ούδενΐ τνραννήθονόι, τόν Θεο-

δόβιον διαφ&είραντες, έπεί ονδένα εν Βνξαντίω %νγ-

4 γενή εΐχεν, οβτις αν αντώ έπίτροπος εί'η. Όνώριον

γάρ οί τον &εΐον έπαρκέβειν ονδαμή ήλπιβε, πονηρών

5 η"δη των Ιταλίας πραγμάτων όντων, ονδεν δε η'ο'βον 5

Ρ 8 χαί τα έχ Μήδων αντόν ζννετάραββε , δεδιότα μη οί

βάρβαροι ούτοι της τον αύτοκράτορος κατα&έοντες

6 ήλικίας άνήχεβτα εργα 'Ρωμαίονς δράβωβιν. ές ταύτην

'Λρκάδιος την άμηχανίαν έμπεπτωκώς, χαίπερ ού γεγονώς

Β 14 ί£§ τα αλλα άγχίνονς, βουλεύεται βονλήν, ^τις οί τόν ίο

τε παΐδα χαΐ την αρχήν διαβώοαβ&αι εύπετώς ί'βχνβεν,

είτε χοινολογηβάμενος των λογίων τιβίν, οίοι πολλοί

βαβιλεΐ παρεδρενειν εΐώ&αβιν, η &είας τινός ίπιπνοίας

7 αντώ" γενομένης. διαθήκης γάρ δια&εις γράμματα,

διάδοχον μεν της ηγεμονίας ανείπε τόν παίδα, έπΐτρο- α

πον δε αντώ χατεβτήβατο Ίβδιγέρδην τόν Περβών

βαβιλέα, ω δη πολλά έν ταίς δια&ήχαις έπέβκη-ψε

Θεοδοδίω την βαβιλείαν 0&ένει τε χαί πρόνοια πάβτ)

8 ί,ννδιαβώβαβ&αι. Άρχάδιος μεν ώδε τήν τε αρχήν

χαί τα οίκεΐα διοιχηβάμενος ετελεντηβεν' Ίβδιγέρδης ϊο

ά£ ό Περβων βαβιλενς, έπεί τό γράμμα τοντο άπενεχ&εν

εϊδεν, ων καί πρότερον έπί τρόπον μεγαλοφροβνντ)

διαβόητος ές τά μάλιστα, άρετήν έπεδείί,ατο ϋ-ανματός

9 τε πολλον χαί λόγον άί,ίαν. τάς γάρ Άρκαδίον έντο-

15 οί. Α^ΐΗ. 264. ΤΙίθορΙι. I, 80, 10. ΟθάΓβη. 1 586. ΝϊοβρΗ.

ΟαΙΙ. XIV 1 Ζοηβ,Γ. ΠΙ 236. Μϊ<Λ. 8γτ. ρ. 145. Βατ-Ηβΐ*. ρ. 71

3 δβτις (?] 05 V, δς γ' Ρ \ όνώριον ΎΡ, όνόριον θ || 4 ήλ

πιζε θ || 6 ξννιτάραΰβεν V || 8 δράοανσιν θ || 10 ίίϊ τά &λλα]

ιΐς τ&λλα V, τά αλλα Θ, ίς τ&λλα Ρ | 13 βαβιλεϊ νθ] βασιλείοις Ρ |

έπιπνοίας] έπιπαΰίας V || 16 τον] των ΘΡ || 19 ξυνδιααώσα-

α&αι θΡ] άιασώαααϋ-αι V
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λάς εν «λογία ουδεμία ποιηβάμενος είρήντ) τε άφ&όνω

χρώμενος διαγέγονεν ές 'Ρωμαίονς τον πάντα χρόνον

και Θεοδοβίω την άρχήν διεβώβατο. αντίκα γονν προς 10

'Ρωμαίων την βονλήν γράμματα εγραψεν, έπίτροπός τε

5 ονκ άπαρνονμενος θεοδοβίον βαόιλέως είναι χαϊ πόλε-

μον επανατεινόμενος, η"ν τις αντω ές έπιβουλήν έγχει-

ροίη χα&ί6τα6&αι.

ΈπεΙ δε Θεοδόϋιος μεν άνήρ τε έγεγόνει χαΐ ήλι- ιι

χίας πόρρω άφΐχτο, Ίΰδιγέρδης δε νοβήϋας £ξ άν&ρώ-

ιο πων ηφάνιΟτο, έπήλ&ε μεν ες 'Ρωμαίων την γην

Οναραράνης ό Περβων βαβιλεύς βτρατω μεγάλω, Β 15

έδραβε δε ονδεν άχαρι, άλλ' άπρακτος έπανηλ&εν είς

τα οΙκεΐα τρόπω τοιωδε. Άνατόλιον τον της ε'ω βτρατη- 12

γον Θεοδόβιος [ο] βαΰιλενς πρεββεντήν ές Πέρβας μόνον

υ αντον ετύγχανε πέμψας · δ& έπειδη άγχιβτα έγεγόνει

τον Μηδων βτρατον, άπο&ρώβκει μεν τον ΐππον μό

νος, πεζή δε βαδίζων έπι Οναραράνην ηει. χαΐ αντον 13

Οναραράνης Ιδών των παρόντων άνεπνν&άνετο 'όβτις

ποτε ό προβιών είη. οΐ δε των 'Ρωμαίων είναι βτρα-

20 τηγόν εφαβαν. χαταπλαγεϊς ονν τω νπερβάλλοντι της 14

τιμής ό βαβιλενς αντος βτρέψας τον ΐππον όπίβω άπή-

10—12 έπήΐ&ε—&χαρι] ό Περβών βαβιλενς εΙβήΧ9εν είς

την 'Ρωμαίων γήν, ούβίν δε ϊδραΰεν άχαρι 8τιϊά. 8. ν. άχαρι

4 Ιγραψεν] ίπεμψεν Θ || 5 βασιλέως οιη. β || 6 έπανατει-

νάμενος Ρ ρΓ. πι. | αύτω ές] αύτοϋ έπ' θ \ είς V \\ 9, 10—10, 8

έπή19ε—ίπρααβον] οτι ούαραράνης ό περβων βαβιίενς έπήλ&εν

ές ρωμαίων γήν ούδεν δε Ιδρααεν Άχαρι . άίί έπανήλ&εν ές τά
οίχεϊα ■ άνατάλιον γαρ τόν κτΧ. Η |] 12 ίς Ο \\ 13 έώας Ή\\

14 [ό] οπι. Θ | μόνον] ού μόνον V || 1δ έπειδη ΘΗ~\ έπεί νΡ ||

17 ονααράνοι· Η | 7?ίΐ] ην (?, είη Ρ, εΐαήει Η$ 19 των] τον VΡ \

ΰτρατηγόν είναι Η || 21 αύτός ΰ] οντω νΡ, οντος <? | άπήλαν-

νεν V
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15 λαυνε, και οΐ άπας δ των Περβων λείας εΐπετο. γενό

μενος δε έν γη τη οίκεία τόν τε πρεββευτην %ύν φι-

λοφροβννη πολλή είδε χαΐ την είρήνην ζυνεχώρηβεν

όντως, ώβπερ Άνατόλιος αύτον εχρηζεν, έφ' ω μέντοι

μηδέτεροι εν χωρίω οίκείω έν γειτόνων τοίς των ετέ- 5

ρων δρίοις 'όντι όχνρωμα νεώτερόν τι Αργάζονται, οΰ

δη αύτοίς έζειργαβμένου έκάτεροι τά οικεία δπη έβού-

λοντο έπραββον.

Ρ 9 γ'. Χρόνω δε ϋβτερον Περόζης 6 Περβων βαβι-

λενς προς τδ Ονννων των Έφ&αλιτών ε&νος, ονβπερ ίο

λευκούς όνομάζουβι, πόλεμον περί γης δρίων διέ

φερε, λόγου τε άξιον βτρατδν άγείρας έπ' αυτούς

2 ηει. 'Εφ&αλϊται δε Ούννικδν μεν ε&νος είβί τε και

ονομάζονται, ού μέντοι άναμίγνυνται η έπιχωριά-

Β 16 ζουβιν Ονννων τιβιν ων ημείς ί'βμεν, έπει οϋτε ΐδ

χώραν αύτοΐς δμορον εχονβιν οντε πη αυτών 'άγ-

χιβτα ωκηνται, άλλα προβοικονβι μεν Πέρβαις πρδς

βορράν ανεμον, ο·δ δη πόλις Γοργω όνομα προς αν-

τάϊς που ταϊς Περβων έβχατιαϊς έβτιν, ένταϋ&α δε

περί γης δρίων διαμάχεβΰαι προς άλλήλους εΐώ&αβιν. 20

3 οΰ γαρ νομάδες εΐβϊν ωβπερ τά άλλα Ούννικά ε&νη,

άλλ' έπΐ χώρας άγα&ης τίνος έκ παλαιού ϊδρυνται.

δ οί. Ργοο. άβα θά. 1Κ>. Π οαρ. I 4 || 9 οί. ΤΗβορΙι. 1 122, 1,

ΝίοβρΙι. 0&11. ΧΥΙ 36. Νοβίά.-Τβ,ΐ). ρ. 123.

2 έν τή οίχεία γη Ρ | τε οπι. θ || 3 ΐίβεν Η | 4 αντον Η] πρός

αντον νΡ, αντής Ογ || 5 μηδέτεροι] μηδ' ίτεροι Ρ | έγγειτό-

νων 0 II 6 έργάξονται όχνρωμα νεώτερόν τι Ή. \ έργάζωνται V ||

7 έΙ-ειργαβμένοις V | οποι V | βονίοιντο Η || 10 νεφ&αλιτων Ο ||

11 πόΐεμον οία. Κ|| 15 τιαίν] τινών ν\\ 15—16ο#τί—οϋτε] ούδε—

ονδε αοάά. || 18 βοράν Ο \ προς ανταϊς] χαΐ ανταΐς V || 20 πρός]

χαί V
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ταϋτά τοι ουδέ τινα έββολήν πεποίηνται πώποτε ές 4

'Ρωμαίων την γήν, ότι μή %υν τω Μήδων βτρατώ.

μόνοι δε Ούννων οντοι λενκοί τε τα δώματα χαΐ ούκ

άμορφοι τάς όψεις εΐβίν. ον μην οϋτε την δίαιταν 5

5 όμοιότροπον αύτοϊς εχονβιν οντε θηρίου βίον τινά

ψιερ έκεΐνοι ξώβιν, αλλά καΐ προς βαβιλέως ενός άρ

χονται και πολιτείαν εννομον έχοντες άλλήλοις τε και

τοίς πε'λας αεί ορθώς και δικαίως ζυμβάλλουβι, 'Ρω

μαίων τε και Περβών ουδέν τι ηΌβον. οΐ μέντοι εν- 6

ίο δαίμονες αντοΐς φίλονς έταιρίξονται άχρι ές εϊκοβιν,

αν ούτω τύχοι, ί) τούτων πλείους, οΐπερ αύτοίς %υμ-

πόται μεν ες άει γίνονται, των δε χρημάτων μετέχονβι

πάντων, κοινής τίνος έζουβίας αύτοΐς ές ταϋτα οϋβης.

ίπειδάν δϊ τω αύτοϋς έταιριβαμένω τελεντήβαι ζνμ- 7

πβαίη, τούτους δη τονς άνδρας ζώντας ξύν αντω ές

τον τάφον έβκομίξεβθαι νόμος.

'Επϊ τοντονς τονς Έφθαλίτας τω Περόξγι πορενο- 8

μένω ζνμπαρήν πρεββεντής, ος δη ετνχε προς βασι

λέως Ζήνωνος παρ' αύτόν έβταλμένος, Ενόέβιος 'όνο- Β 17

5ο μα. Έφθαλϊται δε δόκηοΊν παρεχόμενοι τοίς πολεμίους,

οτι δη αντών κατωρρωδηκότες την έφοδον ές φνγήν

ώρμηνται, ηεβαν δρόμω ές χώρόν τινα, ονπερ όρη

απότομα πανταχόθεν έκνκλονν, δνχνοίς τε και άμφι-

λαφέβιν ές άγαν καλυπτόμενα δένδροις. έντός δε τών 9

25 όρών προϊόντι ως πορρωτάτω όδός μέν τις έψαίνετο

1 πεποίηνται οπι. 6? || 4 τά? ό'ψϊΐϊ] τά αώματα €γ | 4—5 ούτε—

οϋτε] ούδε—ούβϊ οοάά. || 7 άλλήλονς V οογγ., Ρ ρΓ. πι. || 8 τοις]

τονς νΡ γτ. τα. | άεΐ Γβο. πι. αάάϋπιιη ββί ϊη Ρ \ ξυμ,βάλίου-

οιν Ο || 9 Περσών Ο-] πάντων νΡ || 10 αντοϊς οοάά. | φί-

Ιοις V II 11 τνχοι] τύχη Ρ Γβο. πι. οογγ. | 15 ίή] ίέ (? || 16 τόν

οπι. 6τ]| 19 παρ'] παρά V || 23 έχνχλον Ο || 25 δρών θ | πωρρω-

τάτω V
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Ρ 10 έν μεβω εύρεϊα έπΐ πλεΐβτον διήκουβα, εζοδον δε τε-

λευτώβα ούδαμη εΐχεν, άλλ' ές αύτόν μάλιβτα τον

10 κύκλον των όρων Εληγε. Περόξης μεν ούν, δόλου

παντός άφροντιβτηϋας ουκ εννόων τε ώς εν γη άλλο-

11 τρία πορεύοιτο, άνεπιβκέπτως έδίωκε. των δε Ονννων 5

ολίγοι μεν τίνες εμπροβ&εν εφευγον, οι #£ πλεϊβτοι

εν ταΐς δυϋχωρίαις διαλα&όντες κατά νώτου έγένοντο

τοϋ των πολεμίων βτρατοϋ, οϋπω τε αύτοΐς έβούλοντο

ενδηλοι είναι, όπως δη της ενέδρας πόρρω χωρήβαν-

τες εντός τε των όρων επί πλεΐβτον γεγενημένοι μη- ίο

12 κέτι όπίβω αναβτρέψειν οίοί τε ωβιν. ώνπερ οΐ Μηδοι

αίθ&όμενοι {ήδη γαρ καί τι τοϋ κινδύνου ΰπέφαινεν)

αύτοί μεν δεει τψ εκ Περόξου τά παρόντα βφίβιν έν

βιωπη εΐχον, Ενδέβιον δε πολλά έλιπάρονν παραί-

νεδιν ές τον βαβιλέα ποιήβαβ&αι μακράν άπολελειμ- ΐ5

μένον των οίκείων κακών, βουλεύεβ&αι μάλλον η &ρα-

6ύνεβ&αι ονκ έν δέοντι, και διαβκοπεί6&αι, η"ν τ(ς

13 ποτε μηχανή ές βωτηρίαν φέρουβα εΐη. ό 0£ Περόζη

ες όψιν έλ&ών τύχην μεν την παροϋβαν ώς ήκιβτα

άπεκάλνψεν, άρζάμενος δε μυ&οποιΐας λέοντά ποτε 2ο

τράγω εφαβκεν έντυχεϊν δεδεμένω τε καί μηκωμενω

έπι χώρου τινός ού λίαν νψηλοϋ, έπΐ &οίνη δε αύτοΰ

Β 18 τον λέοντα έφιέμενον όρμήβαι μεν ώς άρπάβοντα, έμ-

πεβεϊν δε ές κατώρυχα βα%·εϊαν μάλιβτα, όδόν κυκλο-

τερή εχουβαν βτενην τε καϊ ού πεπεραβμένην (διε%ο- 25

δον γάρ ούδαμή ειχεν), ήν δή οΐ τοϋ τράγου κύριοι

2 άλλα Ο | & αντδν] ίαντδν V || 3 δςων Ο \\ 4 τε] ίί Ο ||

5 #έ] τε θ || 10 όρων 6? | 12 τι] τοι Ρ ρΓ. πι. | νπέφηνεν Ρ ρΓ. πι. ||

14 αιωπ^] σιγή 6γ || 16 6? | άπολελειμμένων θ, άπολελειμμένον

8ΐιρθΓ80Γ. μ Ρ || 18 δ] τω θ || 21 ίντνχεϊν οπιϊβΒππι βνβ,ϊ ίπ Ρ,

βπρρίβίυπι ββΐ ίη πιαη*. | μνχωμένω 6? || 22 &οίνΐ]] &οίνην Ρ,

/ρ. &οίντ) Ρ ΐη πι&γ^· | ίί] τε θ || 24 (χ \ χνχλωτερή Θ
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έξεπίτηδες τεχνηβάμενοι ϋπερ&εν της κατώρυχος τον

τράγον τε&είκαβι τω λέοντι ποδοβτράβην έβόμενον.

ταντα Περόξης άχούβας ες δέος ηλ&ε μη ποτε Μηδοι 14

έπι πονηρφ τω βφετέρω την δΙω%ιν έπΙ τούς πολε-

5 μίονς πεποίηνται. και πρόβω μεν ονχέτι έχώρει, μέ

νων δε αντοϋ τά παρόντα έν βονλϊ} έποιεϊτο. Ούννοι 15

ίέ ηδη επόμενοι εκ τον εμφανούς τοϋ χώρον την

είβοδον έν φυλακή εΐχον, δπως μηχέτι οΐ πολέμιοι

οπίβω άπελαννειν οιοΙ τε ω6ΐ. και οί Πέρβαι τότε δή 16

ίο λαμπρώς τιβ&ημένοι ον η'βαν χαχοΰ έν βυμφορα

εποιονντο τά παρόντα βφίβι, διαφενζεβ&αι τον χίν-

δννον εν έλπίδι ουδεμία το λοιπόν έχοντες. δ δε των 17

Έφ&αλιτων βαβιλεύς πέμψας παρά Περόζην των οί

επομένων τινάς, πολλά μεν αύτω δράβονς πέρι άλο-

15 γίβτον ώνείδιβεν, άφ' ού δη αυτόν τε χαϊ το Περβών

γένος χόβμω ούδενΐ διαφ&είρειεν, ένδώβειν δε χαϊ ως

την βωτηρίαν Ουννους αύτοϊς επηγγέλλετο, ^ν γε

αυτόν τε Περόξης προβκννεΐν βούλοιτο, άτε δεβπότην

γεγενημένον χαϊ ορχονς τούς ϋφίβι πατρίους όμνύς

2ο τά πιβτά δοίη, μηποτε Πέρβας ίπΐ το Έφ&αλιτών

έ'&νος βτρατεύβαβ&αι. ταϋτα επει Περόζης ^χουβε, 18

μάγων τοις παροϋβι χοινολογηβάμενος άνεπνν&άνετο

εΐ τά έπαγγελλόμενα προς των έναντίων ποιητέα είη.

οί ό*έ μάγοι άπεχρίναντο τά μεν άμφϊ τω δρκω ολ^19Β19

25 οί βονλομένω ίβτιν αύτ'ον διοικήβαο'&αι, ές μέντοι το Ρ 11

13 βααιλεύς] ηοπιϊηβ ΑοΚβαιίΛν&Γ, οί. ΝοβΙά.-Τ&Ι). ρ. 123.

4 πονήρω ΘΡ || 7 ίέ] τε θ \\ 10 ■ήα&ημένοι] αίο&όμ,ενοι Ρ \\

11 ύιαφενξαα&αι θ || 12 τό λοιπόν ίχ. τ. λοιπόν Ο || 15 αν-

τόν Ο- Ι 17 οϋννοις ΫΡ \ έπηγγέλίετο] έπηγγείλετο V \\ 21 βτρα-

τεύααα&αϊ] ατρατενεα&αι θ- || 24 των δρχων V \οπη] οποι Ο ||

25 όίοιχηααβ&αι] βΟΓΪββηάιιπι ραΐο: (άεϊν) άιοιχήααβ&αι
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20 έτερον βοφία περιελ&είν τον πολεμιον. είναι γάρ

αύτοϊς νόμον τάς τον ήλίον ανατολάς προβκννεϊν

21 ήμερα εκάστη, δεηϋειν ονν αντον τηρηβαντα ές το

ακριβές τον καιρόν ξνγγενέβ&αι μεν άμα ήμερα τω

των 'Εφ&αλιτών αρχοντι, τετραμμένον δέ που προς 5

άνίβχοντα ήλιον προβκννείν ταύτη γαρ αν ές το

ϊϊβπειτα της πράξεως την άτιμίαν φνγεϊν δνναιτο. Πε-

ρόξης μεν ονν άμψΐ τε τη εΙρήνη τά πιβτά έδωκε καΐ

τον πολεμιον προβεκννηβε, κα&άπερ των μάγων ή

ύπο&ήκη παρήγγελλεν, άκραιφνεί δε παντί τω Μήδων ίο

βτρατω έπ' οίκον άβμενος άνεχώρηβε.

δ'. Χρόνω δε ον πολλώ νβτερον άλογήβας τά όμω-

μοβμένα τίβαβ&αι Ονννονς της ές αντον νβρεως η"&ελε.

2 πάντας ονν αντίκα έκ πάβης γης Πέρβας τε καΐ %νμ-

μάχονς άγείρας έπί τούς Έφ&αλίτας ήγε, των παίδων ΐδ

ίνα μεν Καβάδην 'όνομα μόνον άπολιπών (τηνικαντα

γάρ ήβηκως ετνχε), τούς δε λοιπούς απαντάς έπαγό-

3 μένος τριάκοντα μάλιβτα. 'Εφ&αλϊται δε αντον τήν

εφοδον γνόντες άχ&όμενοί τε οϊς δή προς των πολε

μίων ήπάτηντο τον βαβιλέα έκάκιξον , άτε προέμενον 20

4 Μήδοις τά πράγματα, καΐ ος αύτων £ύν γέλωτι έπνν-

δάνετο τί ποτε αρα βψων προέμενος εΐη, πότερον τήν

5 γην ή τά δπλα ή αλλο τι των πάντων χρημάτων, οΐ

δε νπολαβόντες ούκ αλλο ούδΐν πλήν γε δή οτι τον

12 οί. ΤΗβορΗ. I 122, 31. ΟβάΓβη I 623. ΝοβΙά.-ΤιΛ. ρ. 125.

ΝϊοβρΙι. 0&11. XVI 36

1 πόλεμον Ογ II 3 διήβίΐν ονν] ύίήαιι γονν 6γ || 4 αμα ημέρα

ξνγγινέΰ&αι μιν β || 9 πόλεμον ϋτ \ 10 παρηγγείιν ΘΡ | άε τω

μήδων ατρατω παντί Ρ || 11 άβμίνως ΎΡ \ άνιχώοηβαν V ||

12 δμωαμένα β | 13 οΰνονς β || 14 πάντας] πάνταξ τε (χ \ χαί

Οία. β |) 16 μί»> Οζη. Ρ \ βνομα] δνομαζόμενον Ρ || 18 έφ&αλίται V
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καιρόν έφαβαν, οχ) τ'άλλα πάντα ήρτήβ&αι Συμβαίνει,

οΐ μεν ονν τοις έπιονβιν νπαντιάζειν πάβη προ%~νμία 6 Β 20

η^ίουν, δ δε αυτούς μεν εν γε τω παρόντι έχώλυεν.

ον γάρ πω βαφές τι άμφΐ τι] έφόδω ίβχυρίζετο γεγο-

5 νε'ναι βφίβιν, έπεί οί Πέρβαι έτι έν γ% τη οίχεία τνγ-

χάνονβιν 'όντες' μένων δε αύτον έποίει τάδε. έν τω 7

πεδίω, η έμελλον Πέρβαι ές τά'Εφ&αλιτων η"%-η έββάλ-

λειν, χώραν πολλην τινα έπι πλεΐβτον άποτεμών τάφρον

είργάβατο βα&εϊάν τε χαΐ εύρους Ιχανως έχονβαν, δλί-

ιο γον τινά έν μέβω άχραιφνη χώρον άπολιπών οβον

ίππων δδω έπαρχεϊν δέχα. καλάμους τε τί) τάφρω 8

νπερ&εν έπιδεις χαΐ γήν έπΙ τούς χαλάμονς βνναμη- Ρ 12

βάμενος ταύτη έπιπολής εχρνψεν, Ούννων τε τφ δμίλφ

έπέβτελλεν, έπειδάν έν&ένδε δπίβω άπελαύνειν μέλλωβι,

υ δια χώρον τον χέρβον ές ολίγους βφάς ζνναγαγόντας

βχολαιτέρονς Ιέναι, φνλαββομένονς οπως μη ές τά

έβχαμμένα έμπίπτοιεν τούς δε άλας αχρον βημείον 9

τον βαβιλείου άπεχρέμαβεν, ές οϋς τον δρχον Περό-

ζης ώμοβε πρότερον, 8ν άλογήβας είτα έπΙ Οΰννονς

«ο έβτράτενβεν. εως μεν ουν έν γη τη βφετέρα τους 10

πολεμίους η"χουεν είναι, ήβνχη Ιμενεν, έπεί δε αυτούς

ές Γοργώ πάλιν έμα&εν άφιχέβ&αι προς των χαταβχό-

πων, ηπερ έν τοϊς έβχάτοις Περβών δρίοις τνγχάνει

ονβα, [έν&ένδε τε άπαλλαγέντας δδω έπι βφας ηδη

12 ΤΗβορΗ. I 123. ΝοβΙά.-ΤιΛ. 129.

4 ον γάρ πω] ον γάρ πως θ, οϋπω γάρ Ρ | ααφίς τι οία. Θ |

ίφόδω] 6δ& Ο || 7 $] ου 6? | ημΜον Ρ | ίμβάΙΧειν Ο \\ 11 έπαρ-

χ{βιιν(τ\\ 12 έπιτι&εϊς <? || 13 έπιπολίης νΡ | οΰνων θ | τε] <Τέ «Ι

15 δλίγονς]δλίγον & \ βυναγαγόντας Ρ || 16 βχοίαιοτέρονς Ο ||

18 βασιλέως Ο || 19 ον Ο] ων νΡ \ είτα οιη. 7Ρ | οΰνονς Θ \
20 γη] τή γη Ρ || 21 ■ηανχτβ ήανχ θνΜΠΗ* ίη V | 24 όδώ Θ] οπ». V,

όδον Ρ
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Ιέναι, αύτος μϊν τω πλείονι τού βτρατού της τάφρου

εντός εμεινεν, ολίγους δε πέμψας όφ&ήναι μεν τοις

έναντίοις εν τω πεδίω έχέλευε μακράν άπο&εν, δφ&έν-

τας δϊ μόνον είτα ανά κράτος φεύγειν όπίβω, έν

Β 21 μνήμη τάς αύτοϋ έντολάς άμψϊ τη χατώρνχι Εχοντας, 5

11 ήνίκα δή αυτής αγχιβτα ϊκοιντο. οΐ δε κατά ταύτα

έποίονν, και έπεί της διώρνχος άγχοτάτω έγένοντο,

ες όλίγονς βφας ξ,υναγαγόντες διέβηβαν άπαντες καΐ

12 τω άλλω βτρατώ άνεμίγνυντο. οί δ\ Πέρβαι ζννεϊναι

της επιβουλής ούδαμή έχοντες κατά κράτος έν πεδίω ίο

λίαν νπτίω έδίωκον, &νμω πολλω ές τονς πολεμίους

έχόμενοι, ες τε την τάφρον έμπεπτώκαϋιν άπαντες,

13 ούχ οι πρώτοι μόνον, άλλά και δθοι οπι6%·εν εϊποντο'

άτε γάρ τήν δίωξ,ιν %νν &νμω μεγάλω, κα&άπερ ερρή-

&η, ποιούμενοι, ως ήχιϋτα ηβ&οντο τον κακοϋ, ο δή ΐ5

ί,νντετύχηχε τοις εμπροβ%·εν Ιονβιν, άλλ' νπερ αυτούς

ξύν τοις ΐπποις τε καΐ δόραβιν έμπεπτωκότες έκείνονς

τε, ώς τό είχος, εχτειναν χαϊ αντοί ουδέν τι ήββον

14 ξυνδιεφ&άρηδαν. έν οίς και Περόξης ήν %ύν παιβϊ

τοις αντού άπαβι. καΐ αντον μέλλοντα ές το βάρα- 20

&ρον τοϋτο έμπεβείβ&αί φαβι τον τε δεινού ήβ&ήβ&αι

και το μάργαρον, δ οί λενκότατόν τε καΐ μεγέ&ονς

υπερβολή έντιμον έ% ά,τος τού δεζιοϋ άπεκρέματο,

άφελόντα ρίψαι, οπως δή μή τις αυτό όπίβω φοροίη, έπεί

19 ΟβΛτβη. I 623. ΝιοβρΗ. ΟαΙΙ. XVI 36.

1 τον βτοατου] βτρατώ Ρ || 3 έχίλευεν Ο | &%ω&εν Ο ]|

6 ΐχοιντο] ΐχωνται (χ \ άγρτάτω V || 8 όλίγονς] όλιγον β \ αφ&ς]

αντονς αάάίί V ίη Μΐΐξ. || 9 ξ,ννιίναι Ρ || 12 έχόμενοϊ] ίρχόμε-

νοι Ρ οογγ. | τ«] Τϊ γονν Ρ || 14 μ,εγάΧω] πολϊώ θ || 15 δ £τ]

ώϊ νΡ | 17 έμπεπτωκότως V || 19 οΐϊ] τοις Ο \\ 20 αύτοϋ] αντον

οοάά. || 22 ό μ,άργαρος Ιιίο βΐ ϊη&α ΤΙιβορΙι. || 24 ξίψαι ¥\

δή οπι. Ο-
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άί,ιο&έατον νπερφνως ην, οϊον ούπω πρότερον έτέρω

τω βαδιλεϊ γέγονεν, έμοϊ μεν ον πιβτά λέγοντες, ον 15

γαρ αν ένταν&α γενόμενος τοϋ κακού άλλον οτονονν

ες φροντίδα ήλ&εν, άλλ' οΐμαι τό τε ονς αντω έν

5 τούτω %νγχεκόφ%αι τω πά&ει και το μάργαρον δπη

ποτε αφανιβ&ηναι. δπερ ό 'Ρωμαίων βαβιλενς τότε 16

πρίαϋ&αι προς των Έφ&αλιτών έν βπονδή ποιηβάμε-

νος ηχιβτα ΐβχνβεν. ον γαρ αντό ενρέβ&αι οΐ βάρ- Β 22

βαροι εϊχον, καίπερ πάνω πολλω την ζήτηδιν ποιηβά-

ίο μενοι. φαβι μέντοι Έφ&αλίτας ενρομένονς αντό

νβτερον τω Καβάδφ άποδόδ&αι. δβα δε άμφϊ τω 17

μαργάρω τούτω Πέρβαι λέγονβιν, ειπείν &%ιον ί'βως

γαρ αν τω χαϊ ον παντάπαβιν απιβτος 6 λόγος δόζειεν

είναι.

ΐ5 Λέγονβιν ονν Πέρβαι είναι μεν έν τω χτενΙ Τ018Ρ13

μάργαρον τοντο έν ϋ·αλάββτ}, ί) έν Πέρβαις εστί, νήχε-

6&αι δε τον χτένα της ταύτη ήιόνος ον πολλω απο-

δεν άνεωγέναι τε αντον αμφω τά 'όβτραχα, ων δη

χατά μέβον το μάργαρον είβτήχει &έαμα λόγον πολλού

20 άξιον, άλλο γαρ αντω είκαβ&ηναι ονδαμή έβχεν ούτε

τω μεγέ&ει ούτε τω χάλλει έχ τον παντός χρόνον.

χύνα δε δαλάββιον νπερφνα τε χαϊ δεινώς αγριον 19

έραβτην τον θεάματος τούτον γενόμενον επεβ&αι κατ

Ιχνος αντω, ούτε νύκτα άνιέντα ούτε ήμέραν, αλλά

κχαϊ ηνίχα τροφής έπιμελεΐβ&αι άναγχαβ&είη , ένταν&α

15 οί. Οβάτβη. I 623

1—2 έτ^ρώ τω τώ V || 6 τότε οτα.. β \\ 10 ενρομένονς £?] ενραμ,έ-

νονς ΚΡ|| 11 νβτερον 6] ίτερον νΡ\\ 12 ΐβος] ίαος V || 13 ό

Ιόγος απιβτος θ || 15 ονν] ονν οι V \ έν Ρ] βν&ηηϋ ίη V, ΐτι Θ \\

17 απω&εν Ο || 18 αΰτον νβ] αντω Ρ || 20—21 ουτε—οντε]

οΰδε—ουδέ οοάά. | 22 χννα ΎΟ \ δεινώς βηρβΓΒΟΓ. Γβα πι. ά θ

Ρκοοορπτβ, βά. ΗααΓ?. I- 2
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μέν τι περιβκοπεϊβ&αι των εδωδίμων, ενρόντα δέ τι

και άνελόμενον έβ&ίειν μεν οτι τάχιβτα, χαταλαβόντα

δε αντίκα δη μάλα τον κτένα θεάματος αν&ις τοϋ

20 ερωμένου έμπίπλαβ%αι. καί ποτε των τινα γριπέων

φαβι τα μεν ποιούμενα έπιδείν, άποδειλιάβαντα δε το 5

δηρίον άποκνηβαι τον χίνδννον, ες τε τον βαβιλέα

21 Περόξην άπαντα τον λόγον άνενεγκεϊν. α δη τφ Πε-

ρόξτι άκούθαντι πό&ον φαβϊ τοϋ μαργάρον γενέδ&αι

μέγαν, πολλοίς τε ώτ' αύτον δωπείαις τον άβπαλιέα

22 Β 23 τούτον και άγα&ών έλπίβιν έπάραι. ον δη άντιτείνειν ίο

αίτονμένω δεβπότγι ονκ έχοντα λέγονβι τάδε τω Περόζη

είπεϊν ,,ώ δέβποτα, πο&εινά μεν άν&ρώπω χρήματα,

,,πο&εινοτέρα δε ή ψυχή, πάντων μέντοι ά%ιώτατα τέκνα.

23 ,,ών δη τη βτοργή άναγκαβ&εις φύβει ϊβως αν τις και

,,πάντα τολμήβειεν. εγώ τοΐννν τον τε &ηρίον άπο- ΐ5

,,πειράβεβ&αι καί τον μαργάρον βε κύριον Ο-ήβεβ&αι

24 ,,έλπίδα εχω. και ί)ν μεν κρατηθώ τον αγώνος τούτον,

,,ενδηλον ως εν τοις χαλονμένοις δλβίοις το εν&ένδε

„τετά%ομαι. βέ τε γαρ πάβιν άγα&οϊς με δωρήβεβ&αι

,,ατε βαβιλέων βαβιλέα ούδεν άπειχος, χαι έμοι άποχρη- 2ο

,,βει, χαίπερ ούδεν, αν οντω τύχοι, κεκομιβμένω, το

25 ,,δεβπότον εύεργέτην τον έμοϋ γεγενήβ&αι. εΐ δε έμε

,,δεΐ τω &ηρίω τούτω άλώναι, βον δη έργον έβται, ω

,,βαόιλεν, τονς πάϊδας τονς έμονς θανάτου τον πατρωον

26 ,,άμείψαβ&αί. οντω γάρ εγώ μεν και τετελεντηκώς έν 25

1 τί] τοι V τρι. πι. θ \ περιαχοπ. νΡ] έπιοχοα. Ο | τι] ιηαΐϊπι

τε || 4 έμπιπλάβΰαι Ο \ γρνπέων (? || 6 τε τον] τον οπι. Ο ||

8 φαΰΐ οπι. θ II 10 έπάραι 76γ || 11 δεαπότην Ρ || 15—16 άπο-

πΐΐράαασ&αι νθ || 16 &ήΰεσ&αι χύριον Ρ || 19 δωρήβασ&αι νΡ |

21 χιχομιβμένω] χεχοβμιαμένω <? || 21—22 το δεαπότον] τω 8εαπό-

τ-ης Ο || 22 ενε'ργέτη <? | ίϊ ίμέ] Μ με <? || 23 άλωναι Ο \ ίαται

ίβτω Ρ || 24 τονς ααϊδας τονς ίμονς Ϋ6γ] τονς έμονς παίδας ~Ρ
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,,τοϊς άναγχαιοτάτοις εμμιϋ&ος έβομαι, βν δε αρετής

,,ίόξαν άποίβϊΐ μείξω, τά παιδία γάρ ώφελων εν ποιή

σεις ί',αί, οβπερ 6οι τής ενεργεβίας τήν χάριν ονδαμή

,Μ'βομαι. αντη γάρ αν ενγνωμοόννη άχίβδηλος γένοιτο

5 ,,μόνη ή τους άπο&ανόντας έπιδειχ&εϊβα." τοβαντα

εΙπών άπηλλάββετο. χαΐ έπεί ές τον χώρον άφίχετο, 27

ίνα δή ο τε χτεις νήχεβ&αι χαΐ δ χνων αντω εΐ&ιΰτο

επεβ&αι, ενταν&α έπϊ πέτρας έχά&ητό τίνος, χαιροφν-

λαχών εί πως ερημόν ποτε το μάργαρον τον έραβτον

ίο λάβοι. έπειδή δε τω χννΐ τάχιΰτα των τινι ές τήν 28

%οίνψ> οί έπιτηδείως έχόντων έντετνχηχέναι 1-ννέπε6ε Β 24

και περί τοντο διατριβήν εχειν, άπολιπών έπι της

άχτής δ άλιενς τούς οι έπι ταύττ] δή έπομένονς τή

ΰπονργία ενϋ·ν τον χτενδς βπονδή πολλή ηει, χαΐ

ϋ αυτόν η"δη λαβόμενος εξω γενέβ&αι χατά τάχος ήπεί-

γετο. ον δή δ χνων αΙβϋ·όμενος έβοή&ει ένταν&α. 29

Ιδών τε αντδν δ βαγηνεντής, έπεί χαταλαμβάνεβ&αι

τής ήιόνος ον μαχράν έμελλε, τδ μεν δήραμα ήχόντι- Ρ 14

ΰεν ές τήν γήν δννάμει τή πάϋβ, αντδς δε άλονς

20 διεφ&άρη ον πολλώ νβτερον. άνελόμενοι δε τδ μάρ- 30

γαρον οί έπι τής άχτής λελειμμένοι τω τε βαβιλεϊ

άπεχόμιβαν χαΐ τά ζννενεχ&έντα πάντα έβήγγειλαν.

τά μεν ονν άμφΐ τω μαργάρω τούτω τήδε, τμιερ έρρή&η, 31

Πέρβαι ζννενεχ&ήναί φαϋιν. έγώ δε έπι τδν πρότερον

κ λόγον έπάνειμι.

2 άποίαιι θ \ παιδάοιαν || 6 άπηΧΧάττιτο Ρ \\ Ίχτύς] χτεϊν €γ\\

7—8 εϊ&ιστο &ι.] ?π. ΐϊ&ιστο Ο || 8 χα&ήατο θ || 10 Χαβοιεν Ο \

ϋ] Τί V || 12 περί ΘΡ\ παρά V || 13 οί βναηηϋ ϊη V || 14 σπονδή

ποΧΧή θ] σπονδή V, ποΧν Ρ ρι\ πι., σπονδή Ρ Γβο. πι. οογγ. |

χαϊ. βν&ηηϊΐ ίη V || 17 τε] ίέ Ρ ] αύτόν οπι. Ρ | ίπιϊ (?] ώ? ΎΡ \\

18 ϊμχΧΧιν Ο || 19 ίΥ) εί5 θ || 20 άνεΧόμ*νον Ο || 22 πάντα

οία. θ | ία-ηγγειΧαν νΡ] άπήγγιιΧαν Ο || 23 ε'ρρε'β'η V

2*
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32 Ούτω μεν Περόξης τε διεφ&άρη και ξύμπαβα ή

Περβών βτρατιά. εϊ γαρ τις ούκ έμπεχτωκώς ές την

διώρυχα ετυχεν, όδε ύπο των πολεμίων ταΐς χερβί

33 γέγονε. και άπ' αύτοϋ νόμος τε%ειται Πέρβαις μή

ποτε βφάς εν γ% πολέμια έλαύνοντας δίωζιν χοιεΐβ&α£ 5

τίνα, ην και κατά κράτος τους εναντίους βφίβι τρα-

34 πήναι ζυμβαΐη. οβοι μέντοι Περόζη ου ζυβτρατεύ-

βαντες εν χώρα τη αυτών έμειναν, ούτοι δή βαβιλέα

βφίβι Καβάδην εΐλοντο τον νεώτατον Περόξου υ16ν,

35 οβπερ τηνικαϋτα περιήν μόνος, τότε δη Έφ%·αλίταις ίο

χατήκοοι ες φόρου άπαγωγήν έγένοντο Πέρβαι, εως

Καβάδης την αρχήν Ιβχυρότατα κρατννάμενος φόρον .

αύτοις άποφέρειν τον έπέτειον ούχέτι ήζίου. ^ρξαν

Περβών οί βάρβαροι ούτοι ενιαυτούς δύο.

Β 25 ί'. Μετά δε Καβάδης επί το βιαιότερον τη αρχή ΐ5

χρώμενος άλλα τε νεώτερα ές την πολιτείαν εΐβήγε

καί νόμον έγραψεν έαι χοινά ταϊς γυναιζΐ μίγνυβ&αι

Πέρβας' ο-χερ το πλή&ος ούδαμή ήρεβκε. διό δή αύτω

έπαναβτάντες παρέλνβάν τε της αρχής καί δήβαντες

2 εν φυλακή είχον. και βαβιλέα μεν βφίβι Βλάβην τον «ο

Περόζου άδελφόν εΐλοντο, έπειδη γόνος μεν ούδεις

έτι άρρην Περόζη, ωβπερ έρρή&η, έλέλειπτο, Πέρβαις

δε ού %·έμις άνδρα ές την βαβιλείαν κα&ίβταβ&αι

Ιδιώτην γένος, 'ότι μη έζιτήλου παντάπαοΊ γένους

15 οί. Τΐιβορίι. I 123, 13. ΤΗθοά. Ιιβοϊ. ρ. 566. ΟβάΓβη. I 624.

Νϊοβρίι. Οβ,ΙΙ. XVI 36 ^8 8*71. ο. 24

3 διώρυχα β- | οδί] ό δε βοΑά. || 5 ποίεμία] πολεμίων β- \\

6 καί οπι. θ || 7 ξ,ννβτρατενβαντες Ρ | 8 αύτων οοάά. \ δη]

δε V || 16 ίαήγε V || 18 ηρεοχεν θ || 20 Βλάβην ροβί άδείφόν

ΪΓ3,η8ροηίί α || 21 έπειδη Όίαά.] έπεί δε ΎΡ, ίχεί Ο | γόνος] γέ

νος ρ 1 23 ϊίϊ σ
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τον βαβιλείον 'όντος' Βλάβης δε τήν βαβιλείαν παρα- 3

λαβών Περβών τε τονς άρίβτονς ξννέλεξε και τα άμφΐ

τω Καβάδτι έν βονλτ} έποιεϊτο' τον γαρ άν&ρωπον

άποχτινννναι ονχ ην βονλομένοις τοις πλείοβιν. έν&α 4

5 δή πολλαΐ μεν έλέχ&ηβαν γνώμαι έφ' έχάτερα φε'ρον- Ρ 15

βαι, παρελ&ών δε τών τις έν Πέρβαις λογίμων, όνομα

μεν Γονβαναβτάδης, χαναράγγης δε το αξίωμα (εϊη

δ' αν έν Πέρβαις βτρατηγός τοντό γε), προς ανταϊς

πον ταϊς έβχατιαϊς της Περβών γης την αρχήν έχων

ίο έν χώρα η τοϊς Έφ&αλίταις ομορός έβτι , και τήν

μάχαιραν έπιδείξας % τών όννχων τά προύχοντα Πέρ-

βαι εΐώ&αβιν άποτέμνεβδαι, μήκος μεν οβον δάχτυλον

ανδρός, πάχος δε ονδε τριτημόριον δαχτνλον έχονβαν

,,ταντην όρατί" είπε ,,τήν μάχαιραν, βραχείαν παντά- 5

ΐ5 ,,παβιν ονβαν αντη μέντοι έργον έν τω παρόντι έπι-

,,τελεϊν οία τέ έβτιν, όπερ εν Ι'βτε όλίγω νβτερον, ώ

,,φίλτατοι Πέρβαι, μνριάδες δύο τε&ωραχιβμένων άν-

,,δρών έζεργάζεβ&αι ονχ αν δύναιντο." ό μϊν ταϋταβ Β 26

είπε, παραδηλών ως, ην μή Καβάδην άνέλωβιν, αντίκα

2ο πράγματα Πέρβαις περιών παρέκει, οΐ δε χτεΐναι &ν- 7

δρα τον βαβιλείον αίματος οϋί' ολως έγνωβαν, άλλ'

έν φρονρίω καδεϊρξ,αι δπερ τής Λή&ης καλείν νενο-

μίκαβιν. ην γάρ τις ένταν%·α έμβλη&είς τύχη, ούκ- 8

έτι ό νόμος έφίηβι μνήμην αύτον είναι, άλλα %-άνατος

22 οϊ. ΝοβΙά.-ΤίΛ. ρ. 144, ηοΐ

1 βααιλείον νΡ] βααιλίως β || 3 έποιεϊτο] έπεποίητο Ο ||

4 άποχτειννύναι V | 5 Άέγχ&ηβαν Ρ | 6 λογίμων ΥΡ] δοκί

μων Ο || 7 γοννααταδης θ \\ 12 άποτέμνεα&αί] άποχόπτειν β- 1|

οαον θ] ως νΡ || 14 είπε ΘΡ] ϊφη V || 14—16 ονβαν ιίαντά-

ααβιν Ρ || 16 δλίγω (?] όλίγον V, δλίγω δε Ρ || 18 έ&ργάξεα&αι]

{ογάξεσ&αι Θ || 19 ην] είνΡ || 21τοΰ ονα'.Ρ\βααιλείον]βααιλεωςβ\

ούδ' ολως V] ονδαμ&ς Ο, ούδόλως Ρ || 24 δ β] Οίη. νΡ \ ίψίψι θ]

αφίαι ΥΡ
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τω ώνομακότι ή ζημία έβτί' διό δή και την έπωνν-

9 μίαν ταύτην προς Περβών έλαχεν. απα% η των

Αρμενίων Ιβτορία φηβι νόμου τον άμφΐ τω Λή&ης

φρονρίω παραλελύβ&αι την δύναμιν Πέρβαις τρόπω

τοιωδε. &

10 Πόλεμός ποτε Πέρβαις τε χαΐ 'Λρμενίοις ακήρυκτος

γέγονεν εϊς δύο και τριάκοντα έτη έπι Πακονρίου μεν Περ-

6ων βασιλεύοντος, Αρμενίων δε !Λρβάκου Άρβακίδον

ανδρός, τούτω τε τω πολέμω μηχννομένω κεχακωβ&αι

μεν ές αγαν αμφότερους ζυνέβη χαι διαφερόντως τους ίο

11 ΐΑρμενίονς. άαιβτία δε πολλΐ] ες αλλήλους εχόμενοι

έπικηρυχεύεβ&αι παρά τους έναντίους ουδέτεροι εΐχον.

έν τούτω δε Πέρβας τετύχηκε πόλεμον προς άλλους

βαρβάρους τινάς ού πόρρω Αρμενίων ωχημένονς

12 διενεγχείν. οΐ τε Αρμένιοι έν βπονδί] έχοντες επί- ΐ5

δειζιν ές Πέρβας της ίς αυτούς εννοίας τε και είρή-

νης ποιήβαβ%·αι, έββαλείν ές τούτων δή των βαρβάρων

την γήν έγνωβαν, δηλώβαντες τοΰτο πρότερον Πέρ-

13 βαις. άπροβδόκητοί τε αντοι έπιπεβόντες βχεδόν τι

Β 27 απαντάς η~βηδον έκτειναν. ο τε Πακούριος τοις πεπραγ- 2ο

μένοις ύπερηβ&εις, πέμ-ψας παρά τον Άρβάκην των οι

επιτηδείων τινάς τά τε πιβτά οΐ παραβχόμενος τον

14 αν&ρωπον μετεπέμψατο. και έπεϊ παρ* αύτόνΙΛρβάχης

άφίκετο, της τε άλλης αυτόν φιλοψροβύνης ήϊ,ίωβε καΐ

15 ατε άδελφόν έπΐ τΐ} ί'βΐ) και όμοια ίβχε. και τότε 25

6 Ραπβίιαδ Βγζ. ρ. 106 || 24 Γααδΐαβ Βγζ. ρ. 97 βί 130

1 ίβτίν Ογ II 4 Πέροαις ονα. V || 6 άρμ^νίοις οοηβΐ&ηίβΓ V

βΐ 83,6ρίιΐ8 Ο \\ 7 ές β- \\ 8 άρβάκον καΐ άρΰακίδον θ- || 10 καϊ

διαφερόντως] διαφερόντως ό*ε Ο- \\ 12 ηαρα] χερί Ρ \\ 14 βαρ

βάρους ΥΡ] βαρβάρων Ο \ ωκημ,ένονς] διωχτιμ,ένονς Ρ || 19 αν-

τοϊ οτα. Ο
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μεν δρχοις δεινοτάτοις τόν τε 'Λρβάκην χαταλαβών

χαϊ αντός ονδέν τι ήβδον όμωμοκως % μην εννονς τε

χαΐ %νμμάχονς Πέρβας τε το λοιπόν χαι Αρμενίους

άλλήλοις είναι, αντίκα δή αυτόν ές τά πάτρια ή&η

5 άφήχεν Ιέναι.

Χρόνω δε ον πολλω νβτερον διέβαλον τόν 'Λρ6ά-16ΈΊ6

κην τίνες ως δη πράγμαβι νεωτέροις έγχειρεΐν βον-

λοιτο. οίβπερ άναπειό9εΙς δ Πακονριος αν&ις αντόν

μετεπέμπετο νπειπών οτι δή αντώ τι κοινολογείσαι

ίο νπερ των ολων επιμελές εΐη. χαϊ δς ονδέν τι μελλή- 17

βας ές αντόν ήλ&εν, άλλονς τε των έν Άρμενίοις

μαχιμωτάτων έπαγόμενος και Βαββίκιον, όβπέρ αντώ

βτρκτηγός τε χαι ζνμβονλος ' άνδρίας τε γαρ χαι

%ννέβεως έπι πλείβτον άφϊχτο. εν&νς ουν ό Παχον- 18

ΐδ ριος αμφω, τόν τε Άρβάχην χαϊ Βαββίκιον, πολλά

όνειδίζων έκάκιξεν, εΐ τά όμωμοβμένα ήλογηχότε οντω

δή τάχιβτα ές άπόβταβιν ϊδοιεν. οΐ δε άπηρνονντό

τε και άπώμννον ένδελεχΐβτατα μηδέν βφίβιν αύτοίς

βεβονλεϋό&αι τοιούτο, τά μεν ονν πρώτα δ Παχον- 19

2ο ριος αντονς έν ατιμία έφνλαββεν , έπειτα δε των μά

γων άνεπνν&άνετο ο τί οΐ ποιητέα ές αντονς εϊη. οΐ 20

#£ μάγοι των μεν άρνονμένων χαϊ ού διαρρήδην έλη-

λεγμένων καταγινώβχειν ούδαμή έδιχαίονν, νπο%·ήκην

δε αύτω τινα έφραξον, οπως αν Άρβάχης αυτός 'άντι- Β 28

»5 κρυς αντον χατηγορεϊν άναγκάζοιτο. τό γάρ της βα- 21

25 Γαιΐ8ίιΐ8 Β^ζ. ρ. 132

2 τι ν&] οτα. Ρ || 6 ΜβαΙΧον Ο || 10 έπιμελες βή) Ο] έκιμε-

Ιΐΐν ΥΡ | τι] τοι & \ μεΐήσας ΘΡ \\ 11 ι?ϊ ΥΡ] έπ Θ || 12 £πα-

13 σύμβουλος Ο | άνάςείας Υ(χ \\ 15 βααίχιον Ρ || 16 δμωμοΰμένα

ήλογηχοτε] όμωβμένα τ\λογι\χ.ώς τε θ || 18 έπώμννον V \\ 19 τοιού

τον ΫΡ || 25 αύτον\ αντοΰ οοάά.
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βιλιχης βχηνης έδαφος κόπρω χαλύπτειν εκέλευον,

ημιβυ μεν εκ της Περβών χώρας, δάτερον δε ημιβυ

έκ της Αρμενίας, καϊ ό βαβιλεύς κατά ταύτα έποίει.

22 τότε δη οί μάγοι την ϋκηνην ολην μαγείαις τι6Ϊ κα-

ταλαβόντες έκε'λενον τον βαβιλέα ζύν τω Άρΰάκΐβ τούς 5

περιπάτους ένταν&α ποιεϊβ&αι, έπιχαλούντα τοις τε

23 ζυγχειμενοις χαι όμωμοβμένοις λυμηναβ&αι. δεϊν δε

καϊ αυτούς τφ διαλόγφ παραγενέβ&αι. οϋτω γάρ αν

των λόγων μάρτυρες απάντων ειεν. αύτίχα γοϋν δ

Πακούριος τονίΛρβάκην μεταπεμψάμενος διαύλους έντΐ) ίο

ϋχηι/η \ύν αύτφ έποιεΐτο, παρόντων βφίβιν ένταύ&α

των μάγων, καϊ άνεπυν&άνετο τοΰ άν&ρώπου οτου δη

ενεχα τά δμωμοβμένα ήλογηκώς είτα Πε'ρβας τε καϊ

24 Αρμενίους αύ&ις τρίβειν άνηκέβτοις χαχοίς εγχειροίη '

ό δε Άρβάκης, εως μεν εν τω χώρω οι λόγοι έγίνοντο ΐ5

ου δη δ χοΰς έχ γης της Περβίδος επέχειτο, άπηρ-

νειτό τε και 'όρκοις τοις δεινοτάτοις πιβτούμενος άν-

25 δράποδον Ιβχυρίξετο είναι Πακουρίου πιβτόν έπειδή

δε μεταξύ λέγων ες της βκηνής το με'βον άφΐκτο, ίνα

δη κόπρου της Αρμενίας επέβηβαν, ίνταύ%α ούκ οϊδα 2ο

οτω άναγχαβ&εις λόγους μεν τούτους επι το δραβύ-

τερον ε\απιναίως μεταβιβάζει, απειλών δε τω τε Πακου-

ρίω και Πε'ρβαις ούκέτι άνίει, αλλά τίβαδ&αι αύτούς

επηγγε'λλετο ύβρεως τηοδε, έπειδάν αύτος αυτού

17 Ρααβίπβ Β^ζ. ρ. 133 88.

3 της] γης V || 5 ανν Ρ || 7 άμοαμένοις θ, όμωμοαμί-

νοιςΡ || 8 και θ] οπι. νΡ \ παραγενέα&αι] περιγινέα9αι Ρ \\ $γονν\

ονν & || 11 έποιεΐτο] έποιοΰντο Ο Ι αφίαι θ | ένταϋ&α ροβΐ

μάγων ΐταηδροηϋ Ο || 13 ομωβμίνα θ, όμωμοαμένα Ρ || 16 6 οιη.Ρ |

γής θ] οπι. νΡ |Ι 18 έπειίη] έπεί 6τ || 19 μεταξ,ν λίγων] λέγων

μεταξν Ο || 23 άνιει] άνήει θ | τίαεα&αι Ηβητ. || 24 αντον οοάά.
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τάχιβτα κύριος γένοιτο, και ταϋτα λέγων τε και 26

νεανιευόμενος έποιεϊτο τον περίπατον όλον, εως άνα-

βτρέψας ες κόπρον αύθις την έκ γης της Περβίδος

άφίχετο. ένταΰθα γαρ πάλιν ωβπερ τινά παλινωδίαν Β 29

5 αδων Ικέτης τε ήν και οίκτρονς τινας τψ Πακουρίω

χρονφερε λόγους, έπεί δε ές χουν αύθις τον Άρμε- 27

νιων ήλθεν, ές τάς άπειλάς άπεχώρηβε. καϊ πολλάκις Ρ 17

ούτω μεταβληθείς έφ' εκάτερα έκρυψε των οι απορ

ρήτων ουδέν, τότε δη οΐ μεν μάγοι κατέγνωβαν αύ- 28

ίο τοΰ ες τε τάς βπονδάς και τούς όρκους ηδικηκέναι.

Πακούριος δε Βαββικίου μεν το δέρμα έκδείρας άβκόν

τε αυτό πεποιημένος και άχυρων έμπληβάμενος ολον

άπεκρέμαβεν έπι δένδρου τίνος υψηλού λίαν. τον 29

μέντοι ΐΑρβάκην (άποκτεϊναι γαρ άνδρα τοϋ βαΰιλείου

15 αίματος 'όντα ούδαμη εΐχεν) εν τω της Λήθης φρουρίω

καθεΐρζε.

Χρ,όνω δε ϋβτερον των τις Αρμενίων τω τε Άρ- 30

βάχτι έν τοις μάλιβτα έπιτηδείων χαΐ οι έπιβπομένων

ές τά Περβών ηθη ίόντι, Πέρβαις έπΐ τι έθνος ίοϋβι

ίο βαρβαρικόν ζυνεδτράτευβεν ος δη άνήρ τε άγαθ'ος έν

τω χύνω τούτω, δρώντος ΠακουρΙου τά ποιούμενα,

γέγονε καϊ της νίκης αΐτιώτατος Πέρβαις. διό δη αύ- 31

τον ό Πακούριος ο τι άν βούλοιτο αίτείβθαι η%ίου,

Ιβχυριβάμενος ότι δη ούδενός προς αύτοΰ άτυχήβει.

κ δ #£ άλλο οΐ ούδεν γενέβθαι ήξίου η ωβτε τον Άρβά- 32

χην έν ημέρα μια θεραπεΰβαι ^ βούλοιτο. τοϋτο τον 33

1 γένηται Ο ρΓ. πι. || 2 τόν περίπατον ολον] τονς περι-

πάτονς ολονς & |] 8 έχ περβίδος γης Ο || 6 ικέτης] οίχέτης Ρ ||

6 Ρ] τϊ νσ | τόν Όΐηά.]των οοάά. |] 11 βαβιχίον Ρ |

16 χα&εϊρξεν (χ \ 17 τε] γι θ || 18 έπιτηάείων] έαιτηδείοις Ρ

οοιτ. | έπιαπώμενος V, έπιαπόμενος Ρ || 20 έν] έπϊ Θ || 24 &η

οτα. θ || 26 $ οιη. (? | τοντο] τοντον (?
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βαβιλέα ήνίαβε μεν ές τά μάλιβτα, εΐ λύειν νόμον

οντω δη παλαιον άναγχάζοιτο , όπως μέντοι παντά-

παβιν άλη&ίξηται, ζννεχώρει τήν δέηβιν επιτελή γενέ-

34 Β 30 β&αι. έπεϊ δε βαβιλέως έπαγγείλαντος γέγονεν έν τω

της Λη&ης φρονρίω, ηβπάβατο μεν τον Άρΰάχην, αμφω 5

(5« άλλήλοιν περιβαλόντε έ&ρηνηβάτην τε ηδνν τίνα

%·ρηνον χαι άπολοφνραμένω την παρονβαν τύχην μόλις

άπ' άλλήλοιν διαλνειν τάς αντον χείρας έκάτερος

35 εβχεν. έπει δε των όδνρμών ες χόρον έλδόντες έπαν-

βαντο, ε'λονβε μεν δ Αρμένιος τον Άρβάχην χαι ταλλα ίο

ούχ άπημελημένως έχόόμηβε, βχήμα δε αντφ περι&έ-

36 μένος το βαβίλειον επί βτιβάδος άνέχλινεν. ένταν&ά

τε τονς παρόντας Άρβάχης βαβιλιχως εΐΰτία ηπερ

37 εΐώ&ει τά πρότερα, έν ταύτη τη Ο-οίνη πολλοί μεν

έπι χνλιχι λόγοι έλέχ&ηβαν, ο'ίπερ τον Άρβάχην [χα- ΐ5

νώς ήρεβχον, πολλά δε 'άλλα ες μέβον ήλ&εν, απερ

αύτώ έν ηδονή ήν μηχννομένον τε τον πότον άχρι

ές νύχτα τι] προς αλλήλους Ομιλία ίπερφνώς ηβ&ηβαν,

μόλις δε αλλήλων άπαλλαγίντες διελύ&ηβαν , χαταβε-

38 βρεγμένοι τη εύπα&εία. τότε δη λέγονβι τον Άρβάχην »ο

εϊπείν ως ημέραν την ήδίβτην διατελέόας έν ταύτη τε

ζνγγενόμενος τω πο&εινοτάτω άν&ρώπων απάντων,

ονχ αν ετι έχων γε είναι ύποβταίη τά φλανρα τον

39 βίον, χαι ταντα είπόντα μαχαίρα έαντόν διαχειρίβαβ&αι,

1 ί? ν(ϊ\ ώς Ρ | τα] τό & || 2 άναγχάζοιτο Ο- ρι. πι.] άναγχά-

ζτμαι νθ οοιτ., αναγκάζεται Ρ | 4 έπεϊ δε Υ] έπειδή τε θ, έπει δε

γε Ρ || δ της V] Οίη. θΡ \ φρονρίω] χωρίων || 5—10 αμφω—Άρ-

βάκην ΟΊΟ., (τ Ι 6 περιβαλόντε] παραβαλόντε V || 7 &ρήνον ΟΜ. Υ\\

8 αϊτοϋ αοάά. || 11 ούχ άπημελημένως Ο] ον χατημείημένως ΥΡ\\

12 βααίΧειον] βαβιΧίως θ \ ατιβώδος] παατάδος Θ || 13 είστία]

ήατία Ο || 15 έχΐ χύίιχι] έπιχυλίχιοι V || 17 αχρις Υθ || 24 ίαντόν]

αντον ΫΟ | διαχειρίααβ&αι ΥΡ οογγ.] διαχειρήαασ&αι θ, χρή-

οααϋ-αι Ρ ρτ. πι., διαχρήααα&αι Ηοββοΐι. ίη ταΒ,τξ.
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ηνπερ έν τη ϋ-οίνη έζεπίτηδες κεκλοφως ετνχεν, οντω

τε αντον έ% ανθρώπων άφανιβ&ήναι. τά μεν ονν 40

κατά τούτον δη τον Άρβάκην ή των Α̂ρμενίων βυγγραφη

λέγει ταύτη, ηπερ έρρή&η, κεχωρηκέναι , καΐ τον νό-

5 μον τότε άμφι τω της Λή&ης φρουρίω λελνβ&αι. έμοι

δε ο&ενπερ έξέβην ϊτέον.

ς'. Κα&ειρχ&έντα δε τον Καβάδην έ&εράπενεν ή Β 31 Ρ 18

γννη έβιονΰά τε παρ αυτόν και τά έπιτήδεια έβκομί-

ξονβα' ην δή ό της είρκτης άρχων πειραν ηρζατο' ην

ίο γαρ τήν οψιν ές τά μάλιβτα ευπρεπής, οπερ επεί δ 2

Καβάδης παρά της γυναικός εμαϋ·εν, έκέλενβεν ένδι-

δόναι αυτήν τω άνϋ-ρώπω ο τι βονλοιτο χρήβ&αι.

οντω δη τη γνναικι ές εύνήν %ννελ%·ων ό τον φρου

ρίου άρχων ήρά6%·η τε αύτής έρωτα έζαίβιον οίον.

15 και άπ' αύτον ξ,ννεχώρει παρά τον άνδρα τάς εΐϋό- 8

δονς ποιεΐβ&αι, οπη αν αύτη βονλομένη εΐη, και αν&ις

έν&ένδε άπαλλάββε6&αι, ονδενός έμποδων Ιβταμένον.

ην δέ τις των έν Πέρβαις λογίμων Σεόβης όνομα,

Καβάδη ές τά μάλιβτα φίλος, ός άμφι τό φρούριον 4

20 τούτο διατριβήν είχε, χαιροφνλακών εί' πως αυτόν εν-

δο%·εν έ%ελέβ%·αι δννήβεται. διά τε της γυναικός τω 5

Καβάδη έβήμαινεν ως ϊπποι τε οΐ και άνδρες εν πα-

ραβκενη τνγχάνονβιν 'όντες τον φρονρίον ον μακράν

άπο&εν, δηλώβας τι χωρίον αντω. και ποτε ννκτός 6

7 οϊ.ΤΙιβορΙι. 1123, 18. ΜοβρΗ. ΟαΙΙ. Χνΐ36. Τΐιβορίι^ΐ. IV 6

3 ξννγραφή V || 7 δή Ρ | (»εράπεναεν ¥0 || 8 ίαιοναα Ρ

έχωνσα Υΰτ || 9 πειραν] έρ&ν ΤΙίθορ^Ι. |[ 11 ίχέίενεν Ρ |

12 αυτήν οοάά. || 13 είί Ρ ]| 15 παρά ν&] περί Ρ || 17 έν&ένδε

έν&ένδιν £? 1 20 διατριβην] δή τριβήν ΎΟ || 20—21 Ινδοδεν Ρ

έν&ίνδεν να Ι 21 δννηαηται ΎΟ \ τε νθ] δε Ρ || 22 έαημανεν Ρ]

24 απω&εν (τ
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έπιλαβονβης άνέπειβε την γνναΐχα Καβάδης έΰ&ήτα

μεν αντφ την οίχείαν δοϋναι, τά ί£ αυτόν άμπεχο-

με'νην Ιμάτια έπΐ της ε'ιρχτης άντ αντοϋ χα&ήβ&αι,

7 ονπερ έχεΐνος έχά&ητο. οντω μεν ονν Καβάδης άπηλ-

λάδόετο έχ τον δεβμωτηρίον. χατιδόντες δε αύτον οίς 5

ή φνλαχη αντη έπέχειτο την γνναΐχα ύπετόπαξον είναι"

ταντά τοι οντε χωλύειν οντε άλλως αύτον ένοχλεΐν

8 έγνωβαν. άμα τε ήμερα την γνναΐχα ές το δωμάτιον

εν τοις τον άνδρδς ίματίοις Ιδόντες χαϊ μαχράν άπο-

λελειμμένοι τον άλη&ονς φόντο Καβάδην ένταν&α ίο

Β 32 είναι, η τε δόχηΰις αντη εν ημέραις ϋνχναΐς η"χμαζεν,

9 έ'ως Καβάδης πόρρω πον της δδοϋ έγεγόνει. τά μεν

ονν άμφι τη γνναιχι ζννενεχ&έντα, έπεί ές φως η

επίβουλη ηλ&ε, χαϊ οντινα αντην τρόπον έχόλα6αν, ές

το ακριβές ονχ έχω είπείν. ον γάρ δμολογονβι Πέρ- 15

6αι άλληλοις' διδ δη αυτά λέγειν άφίημι.

10 Καβάδης δε λα&ίον απαντάς ξχιν τω Σεόβη ές

Ονννονς τονς 'Εφ&αλίτας άφίχετο χαϊ αντφ την παϊδα

γνναΐχα δ βαβιλενς γαμετών δίδωβιν, οντω τε βτρά-

τενμα λόγον πολλον άξιον άτε χηδεβτη έπι Πέρβας 2ο

11 ζννέπεμψε. τοντφ τφ ΰτρατφ Πέρβαι ύπαντιάζειν ον-

δαμη ή'θίλον, άλλα άλλος άλλη ές φνγην ωρμηντο.

12 έπεϊ δε δ Καβάδης έν τη χώρα έγένετο, έν&α δ Γον-

ϋαναβτάδης την άρχην εΐχεν, είπε των έπιτηδείων

17 .Το». 8^1. οαρ. 25. ΝοβΙά.-ΤίΛ. ρ. 145. ηοΐ 1

2 τά ίέ V] τά ά' θ, αντην τά Ρ \ αντοϋ] αντοϋ οοάά. ||

4 έχείνος νθ] οντοςΡ || 4—5 άπφάττίτο Ρ || 6 ίχ 76?] ση. Ρ\

7 οντ(—οϋτε] οΰίέ-—ονδ£ νοάά. | αντδν] αντα> Ρ || 7—8 ένοχλίΐν

ϊγνωβανί έγνωσαν ένοχλεΐν €γ || 8 η νθ] $ε Ρ ]| 11 ηχμ,αξον Ρ\\

12 χαβαδην Ρ | της όάοϋ Ύ&] γης Ρ || 14 αντην] αντ Ρ \

17 ϊ£? ν|| 18 οννονςθ || 19 άίδωβι Ρ || 22 άλλα] αλλ' Ρ | άλλος

οπι. να | ωρμηνται Ο
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χιβϊν ώς χαναράγγην χαταβτήβεται άνδρα έχείνον, ος

αν αύτω Περβών πρώτος έχείνη τή ήμερα ές όψιν

ήχων νπουργεΐν βούλοιτο. είπόντι τε' οΐ μετε'μελεν 13

ήδη τον λόγου, έπεϊ νόμος αύτον έβηει, δς δή ούχ έ& Ρ 19

5 Πέρβαις ές τους αλλότριους τάς αρχάς φέρεβ&αι, άλλ'

οϊς ή τιμή έχάβτη χατά γένος προβήχει. εδειβε γαρ 14

μή τις ϊχοιτο ές αντον πρώτος τω χαναράγγη ου Συγ

γενής ων, τόν τε νόμον άναγχάξηται λύειν, όπως αύτος

άλη&ίξηται. ταύτα δε οι έν νω εχοντι ζυνέβη τις τύχη 15

ίο ωβτε μή τον νόμον άτιμάζοντι άλη&εϊ είναι. Ετυχε

γαρ πρώτος ΐΛδεργουδουνβάδης ές αυτόν ήχων, νεανίας Β 33

άνήρ, ζυγγενής τε ων τω Γουβαναβτάδτ] χαι διαφερόν-

τως άγα&ός τά πολέμια, δς δή δεβπότην τε προβείπε 16

Καβάδην χαι βαβιλέα προβεχύνηβε πρώτος, έδεϊτό τε

15 οΐ ατε δούλω ο τι βούλοιτο χρήβ&αι. Καβάδης ουν 17

έν τοις βαβιλείοις ούδενι πόνω γενόμενος, ερημόν τε

Βλάβην τών άμυνομένων λαβών έ%ετύφλωβε, τρόπω

δή οτω τυφλούς οΐ Πέρβαι ποιείν τούς χαχούργους

εΐώϋ-αβιν, ελαιον εψοντες χαϊ αυτό ώς μάλιβτα ξέον

20 ές τούς δφ&αλμούς ούτι μύοντας έπιχέοντες, ή περό-

νην τινά βιδηραν πυραχτοΰντες τανττ) τε τών όφ&αλ-

μών τά έντος χρΐοντες, χαι το λοιπόν έν φυλαχη

είχεν αρ%αντα Περβών ένιαυτούς δύο. χαϊ τον μϊν 18

Γουβαναβτάδην χτεϊνας τον Άδεργουδοννβάδην άντ

25 αύτοϋ χατεβτήβατο έπι της τοΰ χαναράγγου αρχής,

τον δε Σεόβην άδραβταδάραν βαλάνην εύ&ύς άνεϊπε.

1 άνδρα νθ] οπι. Ρ || 3 μ,ετέμελίεν οοάά. |] 4 είβήει Ρ || 5 Πέρ

βαις νθ] πέρβας Ρ | άβίβπάιιπι ρηίο || 6 ίχάατω V \\ 7 ού

οπι. νθ || 10 άΧη»ή Ρ\\ 15 οί ατε] οΐά τε νθ || 19 ίψωντες Ρ|

21 βιδηραν οπι. θ \ ταύτη τε νθ] καϊ ταύτη Ρ || 24 άδεργονν-

βάδην θ || 25 χαναράγγη νθ
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δύναται δε τοντο τον έπι άρχαΐς τε ομον και βτρα-

19 τιώταις απαβιν έφεβτώτα. ταντην ο Σεόβης την αρχήν

πρώτός τε και μόνος εν Πέρβαις εβχεν' οντε γάρ

πρότερον οντε νβτερόν τινι γέγονε' τη"ν τε βαβιλείαν

ό Καβάδης έκρατννατο ■και %νν τω άβφαλεΐ διεφνλαζεν. 5

ήν γάρ άγχίνονς τε και δραβτήριος ονδενος ήββον.

ξ'. Ολίγω δε νβτερον χρήματα Καβάδης τω Έφ&α-

λιτών βαόιλεϊ ώφειλεν, άπερ έπεί άποτινννναι οΐ ονχ

οιός τε ήν, Άναβτάβιον τον 'Ρωμαίων αυτοκράτορα

Β 34 ΐμει ταϋτά οι δανείβαι τά χρήματα ' 6 δε κοινολογη- ίο

βάμενος των έπιτηδείων τιβιν έπνν&άνετο εί' γε οΐ

2 ταντα ποιητέα εΐη. οΐπερ αντον το βνμβόλαιον ποιεϊ-

0&αι ούκ εΐων. άζνμφορον γάρ άπέφαινον είναι βε-

βαιοτέραν τοις πολεμίοις χρήμαβιν οίκείοις ές τονς

Ρ 20 Έφ&αλίτας τήν φιλίαν ποιήϋαβ&αι, ονς δή ές άλλή- ν,

λονς ζνγκρονειν οτι μάλιβτα βφίβιν άμεινον είναι.

3 ίιό δή Καβάδης έ% αίτιας ουδεμίας εγνω έπΙ 'Ρωμαίονς

βτρατενεβ&αι. και πρώτα μεν αύτάγγελος Αρμενίων

τΐ\ χώρα έπήλ&ε, και αυτής τά πολλά έξ επιδρομής

ληιβάμενος ές "Αμιδαν πάλιν έν Μεσοποταμία κειμένην «ο

έκ τον αίφνιδίον άφίκετο, ής δή χ'ειμώνος ωρα ές

9 Μη,ΙβΙ. 450, 11. Τηβορη. I 144, 22 || 20 Τηβορη. I 144, 28.

Μίοη. 8χΓ. ρ. 172 βί ρ. 174. ΖαΛ. 104

2 την άρχήν οπι. Θ || 3 τί ΎΟ] οπι. Ρ | Ζάχε V || 7—21 'ΟΙίγφ—

άψίχετο] 8τι ό χαβάδης ό των περαών βαβιλενς μετά την χά9ο-

9ον την ές τά βααΐλεια, όΐίγω νατερον χτΧ. ΤΡ" || 7 τω] τω

των Ρ || 8 ωφειλεν] ώφεΧον Ρ, ωφΧεν IV || 10 οί οπι. ΤΡ" || 13—

14 βεβαιότερον Ρ || 15 ποιήααο&οα νθ ρΓ. πι. οογγ. ΡΤΓ] λοιϊϊ-

α&αι θ ρτ. πι. || 16 αφίαιν άμεινον] άμεινον αφίαιν θ |

17 αίτιας οπι. Ρ || 18 πρώτα νθΤν] πρώτον Ρ \ μεν βν&ηηϋ

ϊη V || 19 αύτήςνσΐν] αύτον Ρ || 20 άμιδάν νθ || 21 άφί-

χετο] άφίχετο χαΐ ταύτην ίποΧιάρχει



[ΡΕΟΟΟΡΠ ΌΈ. ΒΕΕΙ,Ο ΡΕΕΒΙΟΟ I. 7 ] 31

πολιορχίαν χα&Ιβτατο. ΪΑμιδηνοι δε βτρατιωτων μεν, 4

ατε εν ειρήνη χαι άγα&οϊς πράγμαβιν, ον παρόντων

βφίβι, χαϊ άλλως δε άπαράβχενοι παντάπαβιν 'όντες

δμως τοις πολεμίοις ώς ηχιβτα προβχωρεΐν ήϋ-ελον,

5 άλλα τοις τε χινδύνοις χαι τη ταλαιπωρία παρά δόζαν

άντεϊχον.

ΤΗν δέ τις εν Σνροις άνηρ δίκαιος, Ίάχωβος 'όνο- 5

μα, ω τα ές το ϋ·εϊον ές το άχριβες ^βχητο. οντος

εν χωρίω Ένδιήλων, διε'χοντι Άμίδης ημέρας οδω,

ίο πολλοίς έ'μπρο6ϋ·εν χρόνοις αντ'ον χα&εϊρΐ,εν, οπως δη

άδεέότερον τα ές την ενβεβειαν μελεταν δννηται. χαι 6

αντον οΐ ταύτη αν&ρωποι νπονργούντες τη γνώμη

δρνφάκτοις τιβϊ περιέβαλον, ον ζννημμένοις μέντοι,

άλλα χωρίς πεπηγόβιν άλλήλων, ωβτε δραν τε τούς

ΐ5 προβιόντας χαΐ \νγγίνεβ%αι οϊόν τε είναι, χαι βτε'γος 7

τι αντω έτεχτήναντο βραχύ νπερ&εν, όβον 'όμβρονς

τε χαι νιφετούς άποχρούεβ&αι. ένταύ&α οντος [ό] άνηρ Β 35

έχ παλαιού κα&ή6το, πνίγει μεν η -ψύχει ως ηχιβτα

εί'χων, απερμαβι δε τιβιν άποζών, οίβπερ ον καίΚ

ίο ημέραν, άλλα χρόνον πολλού 6ΐτίξε6&αι εΐώ&ει. τούτον 8

ονν τον Ίάχωβον των τίνες Έφ&αλιτων χατα&έοντες

τά έχείντ] χωρία εϊδον, χαΐ τά τόξα βπονδη πολλή

εντεινάμενοι βάλλειν η"&ελον. πάβι δ\ άχίνητοι αϊ

χείρες γεγοννϊαι τά τόξα ένεργεΐν ονδαμη εϊχον. οπερ 9

25 επεί εν τω βτρατοπέδω περιφερόμενον ες Καβάδην

ήλ&εν, αντόπτης γενέβ&αι τού έργον ό Καβάδης έβού-

8 & τό άχριβίς] άχριβως Ο || 9 Ένδιήλων] βΐνδίίων θ \

άμιδής νθ \ δδφ] όδόν Ρ || 12 ταύτη Ρ] ταντα νθ || 13 ίρ«-

φαχτοίς V'6γ \ π'ιριέβαλλον θ | 14 τι Ύθ] οπ». Ρ || 15 οϊόν]

οΐω ν(τ | ατέγος] τέγος Ρ || 16 ίτιχτείναντο β \\ 17 [ό] οιη. νθ,

ό Ρ || 22 τα τόξα] τά οία. Ρ || 23 ή&εΧλον Ρ || 26 τον ϊργον δ

Καβάδης Υ6γ] ό χαβάδης τοΰ ϊογον Ρ
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λετο, Ιδών τε εν θάμβει μεγάλω %νν Περβών τοις

παρονϋιν έγίνετο, χαί τον Ίάχωβον έλιπάρει άφεϊναι

τοις βαρβάροις το ίγχλημα. ό #έ άφήχέ τε λόγω ενί

10 χαί τά δεινά τοίς άν&ρώποις έλέλνντο. Καβάδης μεν

ονν αΐτεΐν τον άνδρα έχέλενεν ο τι αν αντω βονλο- 5

μένω εΐη, χρήματα οΐόμενος αντον μεγάλα αΐτήβειν, χαί

τι χαί νεανιενδάμενος, ώς ούδενος προς αντον άτνχή-

11 6ει. ό δέ ο'ι τονς άν&ρώπονς έδεΐτο χαρίξεβ&αι οβοι

έν τω πολεμώ τούτω καταφεύγοντες παρ' αύτον ΐχων-

ται. ταύτην Καβάδης τήν δέηβιν επιτελή έποίει χαϊ ίο

γράμματα έδίδον τής άβφαλείας ένέχνρα. πολλοί γονν

πανταχόθεν Συρρέοντες ένταϋθα έβώξοντο' περιβόητος

γάρ η πραί,ις έγένετο. ταϋτα μεν ωδέ πη εβχε.

12 Καβάδης δε "Αμιδαν πολιορχών χριον την μηχανήν

πανταχόβε τον περιβόλον προβέβαλε. χαί !Λμιδηνοϊ ν>

μεν την έμβολήν άει δοχοΐς τιβιν έγχαρβίαις άνέβτελ-

^^λον, ό 5£ ούχ άνηχεν, εως ταύττι άνάλωτον είναι το

21 τείχος εγνω. πολλάχις γάρ έμβαλων χα&ελεϊν τι τον

περιβόλον ί) χαταβεϊβαι ήχιδτα ΐβχνβεν, όντως άαφαλώς

ή οίχοδομία τοις δειμαμένοις το τταλαιόν εΐργαβτο. μ

14 τούτον δε Καβάδης άποτνχών λόφον τινά χειροποίητον

επιτείχιβμα τή πόλει έποίει μέτρω πολλω νπεραίροντα

τον τείχονς το μήχος, οι τε πολιορχούμενοι έντος τον

περιβόλον άρζάμενοι χατώρνχα μέχρι ές τον λόφον

έποίονν, χαι λάθρα έν&ένδε τον χονν έχφορονντες α

14 ϋβάτβη I 628, 22 || 21 Ιθ9. 8*^1. οαρ. 51. Ζ&άι. 104, 34

1 αύνν || 2 ίγίνΐτοΡ || 5 έχέλινΰΐν Ρ || 7 τι Ρ] τοινα \\ 9παρ']

£π' €γ Ι 10 δέηαιννΡ] αίτψιν (} || 14 άμιδάν οοάά. | χριδν οη. 6τ|

15 χςοβέβαλίΐ (τ || 18 έμβαλων] ξνμβαΧών Ρ || 19 η] καΐ V I

20 το παΧαιόν Υ(χ] των παλαιών Ρ || 24 μέχρις ΥΡ
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χενά έπι πλεϊβχον χά ενχός τον λόφον είργάβαντο.

χά μένχοί εχχός ί'φ' ονπερ ίγεγόνει βχήμαχος εμενεν,

ονδενι αΐ'β&ηΰιν παρεχόμενα χον πρηββομένον. πολλοί 15

μεν ονν Πέρβαι ωβπερ επ άβφαλονς άναβαίνονχες

5 εν χε χχι αχρα έγένονχο χαϊ βάλλειν έν&ε'νδε χαχά

χορνφήν τονς έν χω περιβάλω διενοονντο. χον δε

όμίλον δρόμω έπιρρε'ονχος έμπεβών ό λόφος έχ χον

αίφνιδίον βχεδόν χι απανχας £χχεινε. Καβάδης δε 16

χοϊς παρονβιν άπορονμενος την προβεδρείαν διαλνειν

ίο εγνω, χαϊ χω βχραχοπέδω άναχωρεϊν ές τήν νβχεραίαν

ίπήγγειλε. χόχε δή οί πολιορχονμενοι, άχε χον χιν- 17

δύνον άφρονχιβχ-ήβανχες, πολλά τους βαρβάρονς ξΰν

γέλωχί άπό χον περιβόλον έχώ&αξον. χαί τίνες έχαίραι 18

άνελχνβαβαι χόβμω ονδενι τήν έβ&ήτα Καβάδτ] άγχιβχά

υ πον έόχηχόχι έδείχννον οβα των γνναιχών γνμνά φανψ

ναι άνδράβιν ον &ε'μις. δπερ χαχιδόνχες οί μάγοι χω 19

χε βαβιλεΐ ές όψιν ήλ&ον χαϊ τί)ν άναχώρηβιν έχώλνον,

ζνμβαλεΐν Ιβχνριζόμενοι χψ γεγονόχι ώς απανχα Κα-

βάδΐ] ΙίμιδηνοΙ χά τε άπόρρηχα χαϊ χρνπτόμενα ονχ

20 ε? μαχράν δείί,ονβιν. ονχω μϊν χό Περδών βχραχόπε-

δον ανχοϋ εμεινεν.

Ήμεραις δε χών χις Περβών ον πολλαΐς νβχερον20ΒΆ7

άγχιβτα χών πύργων τινός έχβολήν ΰπονόμον παλαιού

ιιδεν ον ξνν χω άϋψαλεϊ χεχαλνμμενην, αλλά %άλι%ι

22 Ζβ,οΐι. 107 88. 3οβ. 8*3τ1. οβ,ρ. 54

1 είργάξοντο (χ || 2 Ιμ,ενεν Γ6τ] ίμεινεν Ρ || 4 ονν οπι. Ρ|

7 δρόμου Ρ \ έχπεαών Ρ || 8 απαντάς νΡ] ηάντας (χ \ 11 ίπήγ-

γειλλε θ, έπήγγελίε Ρ || 12 τονς βαρβάρους Μαΐίτ.] τον βαρβά

ρου νΡ, τοϋ βαβάρου Ο- || 14 έΌ&ήτα] αίο&ΐμα Ρ || 17 διεχώ-

Ιυον Ρ || 18 ξ,νμβάΧΙειν Ρ || 20 ί/5 Ο \ το ΥΘ] το των Ρ ||

22 πολλαϊς] πολλω Ο-
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21 βμιχραϊς τε χαί ον λίαν βνχναΐς. νύχτωρ τε μόνος

ένταν&α ήχων χαί της εΐβόδον άποπειραβάμενος έντδς

τον περιβόλου έγένετο. αμα δε ήμερα τον πάντα λό-

γον Καβάδη άπήγγειλε. χαΐ δς τι} έπιγινομέντ] ννχτί

χλίμαχας ίν παραβχενη ποιηβάμενος %ύν δλίγοις τιβϊν 5

ενταϋ&α ήλ&ε. χαί τις αντω δεζιά ζννηνέχ&η τύχη

22 τρόπω τοιωδε. τον πύργον, δς δή τον νπονόμον

άγχοτάτω έτύγχανεν ων, φνλάββειν των Χριβτιανών

οι βωφρονέβτατοι ελαχον, ονβπερ χαλεϊν μοναχούς νε-

νομίχαβι. τούτους εορτήν τίνα τω &εω αγειν ένιαύ- ίο

23 βιον έχείντ] τη ήμερα τετύχηχεν. επεί τε ή νύ% έπε-

γένετο, άπαντες, ατε χόπω μεν πολλω διά την πανή-

γυριν δμιλήϋαντες, μάλλον δε τον εΐ&ιβμένον βιτίων

τε χαί ποτον ες χόρον έλ&όντες νπνον τινά ήδνν τε

χαί πρ&ον ίχά%·ενδον χαί άπ' αντον ως ήχιβτα των 15

24 ποιονμένων ήβ&άνοντο. Πέρβαι γοϋν διά τον νπο

νόμον έντδς τον περιβόλον χατ δλίγονς γενόμενοι £ς

τον πύργον άνέβαινον, χαι τούς μοναχούς χα%·εύδον-

25 τας ετι εύρόντες εχτειναν απαντάς, δπερ επεί Καβά-

δης εγνω, τάς χλίμαχας τω τείχει τούτον δη άγχιβτα 2ο

26 τον πύργον προβήγεν. ήμερα δε ην ήδη. χαι των

ϋμιδηνών οΐ ίν πνργω τω έχομένφ έφύλαββον, αΐβ&ό-

9 ΜαΓΟβΙΙ. Οοιη. αά α. 502

1 βμικραϊς] μιχραΐς β \ τε 1 βναηηϋ ίη V \\ 2 ιΐοόάον] όδον

βν&η-αϊί ΐη Ύ\) 4 άπήγγελε Ρ \ ννχτί βναηυϊΐ ίη V || 6 ίνταν&α]

ίν * V | ξυνηνϊχϋτινΡ] ζννέβτ] (τ || 7 τον πύργον] τοϋ πνργον θ |

8 άγχιτάτω V, αγχιατα Ρ | ψνΧάααειν] φ * V || 9 μοναχονς]

μ * V || 10 τω 9εώ θ] οπι. ΎΡ || 12 μεν ποΧΧω] μ * V 1

13 δμιΧήσαντες] αϊ. VII 26, 4 | αιτίων τε] * V || 15 πρ&ον ίχά-

δενδον] πρ * &ενάον V | των οπι. V || 17 χατ' δλίγονς Ρ]

κατά Χόγονς Υθ \ είς Ο || 19 ϋχτειναν V] ϊχτεινον Θ, άπέχτει-

ναν Ρ || 20 τείχει τούτον Ϋ(χ] τούτον τοίχει Ρ |] 22 ίν Υβ] ίν τω Ρ
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μενοι τον χαχον χατά τάχος έβοή&ονν ένταν&α. 27Ρ22

ώ&ιβμψ τε πολλω έπΐ πλεΐβτον αμφότεροι ίς αλλήλους

έχρώντο χάί το πλέον ήδη Αμιδηνοι έχοντες των τε

άναβεβηχότων πολλούς έχτεινον χαϊ τους άπό των χλι- Β 38

5 μάχων άνέβτελλον χάί τον άπεώβ&αι τον χΐνδννον

ον μαχράν πον έγένοντο. άλλα Καβάδης αντός τον 28

άχινάχην βπαβάμενος χαϊ αντω άεϊ δεδιββόμενος ές

τάς χλίμαχας όρμων ονχ άνίει τούς Πέρβας, &άνατός

τε ήν ή ζημία τοις έν&ένδε άναβτρέφειν τολμώβι. διό 29

ίο δή πλή&ει πολλω οΐ Πέρβαι χα&νπέρτεροι των έναν-

τίων γενόμενοι ένίχηβάν τε αντούς τη μάχη χαϊ χατά

χράτος ή πόλις ήλω όγδοηχοβτή άπό της πολιορ- ίϋή^™**^

χίας ήμερα, φόνος τε Άμιδηνών πολύς έγεγόνει, εως 30

εβελαννοντι ες την πάλιν Καβάδη των τις Άμιδηνών

ΐδ γέρων τε χαϊ Ιερεύς προβελ&ών είπεν ως ον βαβιλιχόν

τό φονενειν τονς ήλωχότας εΐη. Καβάδης μεν ονν 31

Ο-νμώ έτι εχόμενος άπεχρίνατο ,,διά τό γάρ μοι πολε-

,^ιεΐν εγνωτε"; ό δε νπολαβων αντίχα έφη „δτ^ δή ό

,,&εός ονχ ήμετέρα γνώμη, αλλά βη αρετή παραδιδόναι

2ο ,,δοι "Αμιδαν ή&ελε". τούτω τω λόγω Καβάδης ήβ&εις 32

χτείνειν ονδένα τό λοιπόν εί'αβεν, άλλά τά τε χρήματα

ληίξεβ&αι Πέρβας έχέλενε χαϊ τούς περιόντας έν άν-

δραπόδων ποιεϊβ&αι λόγω, χαϊ αντω έξελέβ&αι απαν

τάς αύτών τούς δοχίμονς έπέβτελλεν.

23 'Ολίγω δε νβτερον χιλίονς επί τή φνλαχή ένταν&α 33

2δ Ζβ,οΐι. 111, 26. .Ιοβ. 8*71. ο&Ρ· 54. ΤΙιβορΗ. I 145, 12.

Μϊοΐι. 8ρ·. ρ. 175

1 έβοή&ονν. ένταν&α ΘΡ οί. 19, 16 || 2 ώ&ηαμώ Ρ || 4 ίχτει-

ναν V | 6 άνέοτείλον I ποΙΙονς Ιχτεινον βτιρβΓ80Γ. άνέβτιλλον Ογ \

15ηροοε19ών Ρ] έλ&ων ¥ΘΛ 17 μοι ¥&] μι Ρ \\ 18 ΐγνωβαν

βαρβΓβΟΓ. τϊ θ | ό 2 ν&] οπι. Ρ || 22 τονς Ρ] οπι. ΎΘ \\

23 αντω Οαήζϊ] αντφ αοάά. || 25 ¥(}] τε Ρ

3*
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λιπών άρχοντα τε αύτοϊς έπιβτηβας Γλώνην, άνδρα

Περβην, χαι των Άμιδηνών ανθρώπους τινάς ολίγους

οίχτρούς, οϊ δη ές την δίαιταν ύπηρετήβειν Πέρβαις

ίμελλον, αυτός παντι τω 'άλλω βτρατώ τούς ηλωχότας

34 Β 39 έχων έπ' οί'χου άπηλαυνεν. ές τούτους δε τούς αίχμα- 5

λωτούς φιλανθρωπία έχρηβατο βαβιλεϊ πρεπούβη' χρό

νου γάρ ολίγου είς τά οίχεία ζύμπαντας άφηκεν Ιέναι,

35 τψ δε λόγω άπέδραβαν αυτόν, ο τε 'Ρωμαίων βαόιλεύς

ΙΑναβτάοΊος εργα ές αυτούς έπεδείζατο αρετής άξια"

φόρους τε γάρ τούς επετείους ές ετη επτά ζύμπαντας ίο

άφηχε τη πάλει χαΐ αυτούς χοινη τε χαι Ιδία εχαβτον

πολλοίς τιβιν άγαθοϊς έδωρήβατο, ωβτε αύτοϊς λή&ην

των %υμβεβηχότων πολλών γενέσθαι, αλλά ταϋτα μεν

χρόνω τω ύβτέρφ έγένετο.

Ρ 23 η. Τότε δε βαβιλεύς Άναβτάβιος πολιορχεϊβθαι ιβ

μαθών "Αμιδαν βτράτευμα χατά τάχος διαρχες επεμψεν.

άρχοντες δε ηβαν μεν χατά βυμμορίαν εχάβτων, 6τρα-

τηγοί δε άπαβιν έφεβτηχεβαν τέββαρες, Άρεόβινδός

τε, Όλυβρίου χηδεβτης, τοϋ έν τη εβπερία βεβαβιλεν-

χότος όλίγφ πρότερον, της έώας δε τότε βτρατηγός 2ο

2 έτΰγχανεν ών' χαι των έν παλατίω ταγμάτων αρχηγός

Κέλερ (μάγιβτρον 'Ρωμαιοι την αρχήν χαλεϊν νενομί-

χαβιν)' ετι μήν χαΐ οϊ των έν Βυξαντίφ Στρατιωτών

άρχοντες, Πατρίχιός τε δ Φρύξ χαΐ 'Τπάτιος ό βαβι-

λέως άδελφιδοϋς' οχ>τοι μεν τέββαρες ότρατηγοϊ ηβαν. 25

15 Τηβορη. I 145 8. Ζαοη. 111. «Γθ8. 8*^1. ο&ρ. 55 88. Μ&1. 398

1 Τϊώνην] οία. θ |] 3 Πέρβαις] οπι. Ο || 4 τούς νθ] χαι

τούς Ρ \ έαλωχότας Ρ \\ 5 αιχμάλωτους νθ] αιχμαλώτους χαβά-

ΛΐίΡ II 7 & Ρ || 9 αντονς νθ] αύτόν Ρ || 17 οπι. θ | μίν

οπι. V || 18 έφεβτήχααι νθ | άρεόβννάος θ || 19 όλυβρίου νθ I

ίν τή ΥΘ] της έν Ρ || 23 Βυξαντίφ] βνζαχίω Ρ || 25 τέαααρες] 8η θ



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΕΕΟ ΡΕΚ8Ι0Ο I. 8.] 37

ξννην δϊ αντοϊς χαϊ Ίονβτϊνος, ος δη νβτερον Άνα- 3

βταβίον τελεντήβαντος έβαβίλενβε, χαι Πατριχιόλος

ξνν Βιταλιανω τω παιδί, ος οπλα αντάρας Άναβταβίφ

βαβιλεΐ ον πολλω νβτερον έτνράννηβε, χαΐ Φαρεβμά-

5 νης Κόλχος μϊν γένος, διαφερόντως δ% άγα&ος τά πο

λέμια, χαΐ Γοδίδιβχλός τε χαι Βέββας, Γότ&οι άνδρες,

Γότ&ων των ονχ έπιβπομένων Θενδερίχω ες Ίχαλίαν Β 40

έχ Θράχης Ιόντι, γενναίω τε νπερφνώς αμψω χαΐ των

χατά τον πόλεμον πραγμάτων έμπείρω, άλλοι τε πολλοί

ίο χαϊ άριβτοι εϊποντο. βτράτενμα γαρ τοιοϋτό φαβιν ί

οντε πρότερον οντε νβτερον έπι Πέρβας 'Ρωμαίοις

ϊ,νβτήναι. ούτοι μέντοι άπαντες ονχ ές ταντο άγηγερ-

μένοι ούδϊ βτράτενμα εν ποιηβάμενοι ΐμβαν, άλλ'

κύτος εχαβτος τοϊς χατ αντον βτρατιώταις έί,ηγείτο

ΐδ έπι τονς πολεμϊονς. χορηγός δε της τοϋ βτρατοπέδον δ

δαπάνης Άπίων Αίγνπτιος έβτάλη, άνήρ εν πατριχίοις

επιφανής τε χαϊ δραβτήριος ές τά μάλιβτα, χαι αντον

βαβιλενς χοινωνον της βαβιλεΐας έν γράμμαβιν άνείπεν,

οπως οι έζονβία εί'η τά ές την δαπάνην γι βονλοιτο

ϊο διοιχήβαβ&αι.

Ό μεν ονν βτρατος οντος χρόνω τε ζννελέγοντο 6

χαϊ β"χολαίτίροι έπορενοντο. δώ δη τονς βαρβάρονς

17 Ιοαηηβδ Β^άηβ (βά. Βοηη.) ρ. 210, 21

3 ΒιταλιανφΙ βνξαντιανω θ, βιταλλιανω Ρ \ ός νΟΛ ος δη Ρ ||

4 βαοιλεϊ ν(τ\ τω βααιλεΐ Ρ \ φαρεαμαν&ς V || 6 Κόλχοί] κόχλος 6 ||

6 γοτιδιβκλός V, γοιδιβχλός Ο, ΓωδίγιβκΙος \^Γβάθ | τε οιη. ν\

Βέασας ΜαΙίΓ.] μίαοας Ύθ, αβέοας Ρ || 7 ίπιβπωμένων νΡ |

θενδερίχω] δοδερίχω V || 9 τον\ των Ρ || 10 τοιούτον V ||

11 ο·ϋτϊ—οντϊ] ονδε—οΰίί οοάά. | ρωμαίονς Ρ || 12 έγηγερμέ-

νοι V || 16 πολέμους V || 16 άππίων Ρ | έατάλλη θ || 17 ί$

τά μάλιβτα οπι. Γ| 18 τής νθ] οτα. Ρ|| 19 %] η θ | 21 ζννελέ-

γετο Ρ || 22 αχολαιάτεροι θ
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έν γη τη 'Ρωμαίων ονχ ενρον, έπει Ι| επιδρομής οι

Πέρβαι την εφοδον ποιηβάμενοι αντίκα δη ές τά πά-

7 τρια η%·η άνεχώρηβαν %νν πάβη τη λεία. των δε

ϋτρατηγών ουδείς ές πολιορκίαν των έν Άμίδη άπο-

λελειμμένων έν τω παρόντι χα%ίΰτα6&αι η"&ελε' πολλά 5

γαρ έβχομίβαο'&αι 6φας τά έπιτήδεια εμα&ον άλλ' ές

Ρ 24 των πολεμίων την χώραν έββολήν ποιήβαΰ&αι έν

8 βπονδη εΐχον. ον μην έπΐ τονς βαρβάρους κοινή

ηεβαν, άλλα χωρίς άλλήλων βτρατοπεδενόμενοι έπο-

ρεύοντο. ταντα Καβάδης μα&ων (αγχιβτα γάρ πον ίο

έτνγχανεν ων) ές τά 'Ρωμαίων ορια κατά τάχος έλ&ων

9 νπηντίαξεν. ονπω μέντοι 'Ρωμαΐοι τω παντί ϋτρατω

Β 41 Καβάδην Ιέναι έπ' αντονς εμα%·ον , άλλα Περόών

10 ωοντο βτράτενμα βραχύ τι ένταν&α είναι, οΐ μεν

ονν άμφΐ Άρεόβινδον έδτρατοπεδενϋαντο εν χωρίω ΐ5

Άρζάμων, άπέχοντι Κωνόταντίνης πόλεως δνοΐν ήμε'-

ραιν δδόν, ο'ι δε άμφι Πατρίχιον χαι 'Τπάτιον εν

χωρίω Σίφριος, οπερ ?Αμίδης πόλεως ονχ ήβοΌν η

πεντήκοντα χαΐ τριαχοβίονς βταδίονς άπέχει. Κελερ

γάρ ονπω ένταν&α άφϊχτο. βο

11 Άρεόβινδος δε επειδή Καβάδην παντϊ τω βτρατώ

έπιέναι βφίβιν έπν&ετο, άπολιπων το βτρατόπεδον

ξνν τοις έπομένοις άπαϋιν ές φνγην ωρμητο χαΐ ες

12 Κωνβταντίναν δρόμω έχώρει. έπελ&όντες δε όλίγω

νβτερον οΐ πολέμιοι Ιρημον άνδρών αύτοϊς χρήμαβι 55

16 .Γθ8. δΐ^Ι- οαΡ· 55 II 17 Μκοβίΐ. Οοπι. αά. α. 503

3 ή'θη οπι. V | άνεχώρηααν] ήΧ&ον V | βνν Ο || 4 άμίδι Ρ\\

13 %μα&ον] %μα9ον, άΧΧ' ίς των ποΧιμίων Ο || 16 άρξάμων νβ-]

άρξ,αμίνων Ρ, Η&γζη,πι Ζ&<Λ. 112,31 | χωνοταντίνης πόλίως ΥΡ]

κωνβταντίναν ηόΧΐως Ο \ δνΐϊν V || 17 ό&όν νΡ] δβώ θ | 18 άμι-

άηπόΧεως &
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το βτρατόπεδον εϊλον. εν&εν τε κατά τάχος ίπι 'Ρω-

μαίων το άλλο βτράτενμα ήεβαν. οί δε άμφϊ Πατρί- 13

χιον χαϊ 'Τπάτιον 'Έφ&αλίταις έντνχόντες όχτακοβίοις,

οΐ τον Περβων βτρατοϋ εμπροβ&εν ηεϋαν, βχεδόν τι

5 απαντάς εκτειναν. ονδεν δε άμφι τω Καβάδη χαϊ τη 14

Περβών βτρατια πεπνβμε'νοι, άτε νενιχηχότες, άδεέβτε-

ρον τη διαίτη έχρώντο. τά γονν οπλα χατα&έμενοι

άριβτον βφίβιν ήτοίμαζον. ήδη γαρ της ήμέρας δ

καιρός ενταν&α ήγε. <5ναξ δέ τις ερρει έν τούτω τω 15

ίο χώρω, ίνα 'Ρωμαϊοι τά χρέα κα&αίρειν ήρζαντο, οϊς

δη βιτίζεβ&αι έ'μελλον. τίνες δε άχ&όμενοι τω πνίγει 16

χαϊ λοϋβ&αι ήζίονν. ταύτη τε ταραχ&εν τό τον

ρναχος νδωρ πρόβω εχώρει. Καβάδης δε τά ες τους

Έφ&αλίτας ζνμπεβόντα μα&ων έπΐ τούς πολεμίονς

ΐ5 χατά τάχος ηει. χατιδών τε ΰνγκεχνμενον τό τον 17

ρύαχος ύδωρ χαϊ ί,νμβαλων το ποιονμενον εγνω άπα-

ραβχεύονς τονς έναντίονς είναι, χαϊ χατά χράτος ήδη Β 42

επ' αύτονς έλαννειν έχελενεν. αντίκα τε αντοίς εβτιω- ΜΒ»95ο3βΙ

μένοις τε χαϊ άνόπλοις ονβιν έπε'βτηβαν. 'Ρωμαϊοι δε 18

μ ονχ ένεγκόντες τήν εφοδον ες άλχήν μεν τό παράπαν

ονχ εβλεπον, εφενγον δε ώς εκαβτός πη έδύνατο, και

αντων οϊ μ\ν καταλαμβανόμενοι ε&νηβκον, οί ί£ ανιόν

τες είς τό 'όρος, ο ταύτη άνε'χει, ερρίπτονν αντονς χατά

τό κρημνώδες %νν φόβω και δορνβω πολλω. ο&εν δη 19

20 Ιο». 8*71. οαρ. 68. Ζ&οη. 112, 29. Μβ,ΓοβΙΙ. Οοπι. β,ά α. 503

1 εΙΧονΡ] άνεϊΧον Γ(? | ϊν&ιν τεΫ] ίν&ίνβί τε θ, ίν&ΜεΡ ||

3 όχταχόαιοι β- Κ 4 τον περοών βτρατοϋ ΟΡ] τον ατρατον τ&ν

περσών V || 8 γαρ Οπι. Ο || 10 χωρίω V || 11 ημεΧΧον Ρ || 12 Χον-

α9αι ν(χ] Χούεο&αι Ρ || 13 ί£ τϊ Ρ || 18 ίοτιωμένοις]

έο&ιομίνοις V || 19 άόπΧοις V || 20 οΊηι ένεγκόντες Ο] ονκ

έαενεγκόντες V, ονχ νηενεγκόντες Ρ \\ 21 τίη\ «οι ΡρΓ. πι. || 23 ϊ/ί]

Ρ | ϊρριπτον Ρ \ αντονς οοάά. Κ 24 τό κρημνώδες] κρημνών (ί
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ούδένα βεβωβ&αί φαβι, Πατρίκιος δε και 'Τπάτιος κατ

αρχάς της έφόδου διαφυγεϊν ί'βχυβαν. έπειτα δε Κα-

βάδης, Ούννων πολεμίων ές γήν την αυτόν έββεβλη-

κότων, παντί τω βτρατω έπ' οί'χον άνεχώρηβε, πόλε-

μόν τε μακρόν προς το ε&νος τοντο ες της χώρας τά ί

20 προς 'άρκτον διέφερεν. έν τούτω δε χαϊ το άλλο βτρά-

τενμα 'Ρωμαίων ήλ&ε, λόγου μέντοι άξιον ούδεν εδρα-

Ρ 25 βαν, ότι δη αυτοκράτωρ τον πολέμου κατέβτη ουδείς,

άλλ' ί'βοι προς αλλήλους οί βτρατηγοί 'όντες άντεβτά-

τουν τε αλλήλων ταΐς γνώμαις και γίνεβ%αι έν τω ίο

21 αύτω ούδαμή ή&ελον. Κέλερ δε %υν τοις έπομένοις

Νύμφιον ποταμόν διαβάς έββολήν τινα ές την Άρζανη-

22 νην έποιήβατο. εβτι δε δ ποταμός ούριος Μαρτυρο-

πόλεως μεν άγχοτάτω, Ιίμίδης δε όδον από βταδίων

τριαχοβίων. οΐ δη ληιβάμενοι τά έχείντ] χωρία έπαν- ΐδ

ήλ&ον ου πολλω υβτερον. δι όλίγου τε η έπιδρομή

αϋτη έγένετο.

Μετά δε Άρεόβινδος μεν ές Βνζάντιον ώς

βαβιλέα μετάπεμπτος ήλ&εν, οΐ 5έ λοίΛοι ές "Αμιδαν

Β 43 άφιχόμενοι χειμώνος ωρα ές πολιορκίαν κα&ίβταντο. 2ο

και βία μεν έλείν τό χωρίον, καίπερ πολλά έγκεχειρη-

κότες, ουκ ί'βχυβαν, λιμφ δε τοϋτο ποιείν εμελλον

πάντα γάρ τους πολιορκουμένους τά έπιτήδεια έπιλε-

2 λοίπει. άλλ' οΐ βτρατηγοί ούδεν πεπυβμένοι άμφι

τών πολεμίων τι) απορία, έπειδή τους βτρατιώτας τι] %5

προβεδρεία καΐ τω χειμώνι άχ&ομένους έώρων, άμα

1 φασίν Ο || 2 ϊαχνβαν\ ήβχηααν V || 3 οΰνων θ |

έμβεβληχ. Ο | 8 οΰΛ-Ιϊ] ούΜς, χϊλερ δε ό ατρατηγός θ | 9 άΙΙ' ϊαοι

πρός άΙΙήλους οπι. θ || 12 ννμφίον Ρ | άρζανηνήν Ρ] άρζάνην Τ7,

άρξάνην γήν θ\\ 13 ό οπι. V | μαρτνρονπάΧεως β || 14 μεν οπι. V |

άγχιτάτων\\19ή19εν Ύθ] ηειΡ\ άμιδαννθ^—24:έ7αΙελοίπειΡ]

έϊείοίπει ΥΟ || 26 προα. Υθ] τε προα. Ρ | άχ&ομένονς ο,ηίβ τ§
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χαϊ Περβων βτράτενμα έπϊ βφας ή%ειν ονχ είς

μαχράν ναετόπαζον, τρόπω δτω δή έν&ένδε άπαλλάββε-

6%-αι εν όπονδΐι είχον. οι τε Πέρβαι, ονχ έχοντες 3

τίνες αν έν τοίβδε τοίς δεινοίς γε'νοιντο, τήν μεν

5 άπορίαν των αναγκαίων ές το άχριβες εχρνπτον,

δόχηβιν παρέχοντες ώς πάντων βφίβι των έπι-

τήδείων άφ&ονία εϊη, ές δϊ τά οίχεία ξύί> τω

ενπρεπεί λόγω άναχωρεΐν ήϋ·ελον. γίνονται, ονν έν 4

άμφοτε'ροις λόγοι, έφ' ω δή Πέρβαι λίτρας χρνβίον

ίο χιλίας λαβόντες άποδώϋονόι 'Ρωμαίοις τήν πόλιν.

εχάτεροί τε άβμενοι τά ξνγχείμενα έπιτελή έποίονν,

τά τε χρήματα λαβών δ τον Γλώνον νΙος 'Άμιδαν 'Ρω-

μαίοις παρέδωχε. Γλώνης γαρ ήδη ετετελεντήχει τρόπω

τοιώδε.

ΐδ Ονπω μεν βτρατοπεδευβαμένων ενταν&α 'Ρωμαίων, 5

'Λμ,ίδης δε πόλεως όντων ον μαχράν άπο&εν, των τις

άγροίχων, όβπερ εΐώ&ει ές τήν πόλιν έβιών λά&ρα

όρνις τε χαϊ άρτους χαϊ των ωραίων πολλά τω Γλώνη

τούτω άποδίδοβ&αι χρημάτων μεγάλων, Πατριχίω τω

ίο βτρατηγω ες όψιν έλ&ών Γλώνην οι ές χείρας παρα-

δώβειν ξ,νν Πέρβαις διαχοβίοις νπέβχετο, ήν τίνος

αμοιβής έλπίδα λαβών παρ' αΰτοϋ είη. 6 δε αντωϋΒα

άπαντα όβα ήν βονλομένω νποδχόμενος εβεβ&αι τον

9 Ζ&Οα.. 115, 4 || 17 Ζβ,οΗ. 113, 9

προΰΐάρίία ίταηΒροηϋ V \ ίώροννΡ \\ Ιβτράτΐυματίΐραώνν | έςΡ^

1—2 ύπετόπαξον οώκ ϊ/? μακράν Ο Ι τρόπω] τρόπω #ί (? || 3—13 οι

τι—-έτιτιλιντήκει] οτι οι πίρααι οΐ εν τ-β άβί&η ούκ ϊχοντες κτλ. ΤΡ" ||

δ ί%χρνπτον IV || 8 ή&ΐΧον] η8ελον καΐ οί ρωμαίοι ώΰαντως

άπαλΧάΰβεβ&αι ή&ιλον IV \\ 9 λόγους IV | χρναίονς IV \\ 11 ξνγγεί-

'ΐιενα IV \\ 12 άμιάάν & || 13 παρέάωκιν || 15 ονπω Γβ]

οντω Ρ | ίνβτρατοπεδενΰαμίνων Ρ || 17 οοπερ βοηρβί] ωαπερ

οοάά. | ίίαιών Ρ || 19 τω] τι τω Ρ || 23 απαντα~\ πάντα θ
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άν&ρωπον άπεπέμψατο. και ος τά τε Ιμάτια δεινως

διαρρήζας και δεδαχρνμένω έοικώς ές την πάλιν εΐβ-

7 ήλ&ε. παρά τε τον Γλώνην ήκων τάς τε τρίχας τίλ-

λων, ^Ετύγχαναν μεν, ω δέβποτα," ειπεν ,,άπαντά βοι

Ρ 26 ,,έκ τον χωρίον τάγα&ά φέρων, έντνχόντες δε βτρα- 5

,,τιώται'Ρωμαϊοι (χαΐ γάρ πον έςζτά)τανττ] χωρία χατ'

,,ολίγονς περιιόντες τονς οίκτρονς άγροίχονς βιάζονται)

,,πληγάς τε μοι ον φορητάς προόετρίψαντο χαΐ πάντα

,,άφελόμενοι οί λτιβταΐ ωχοντο, οϊς δή έχ παλαιον

,,Πέρβας τε δεδιέναι και τονς γεωργούς βιάξεβ&αι ίο

8 ,,νόμος. άλλ' 'όπως, ώ δέβποτα, βαντώ τε χαι ήμϊν

,,χαΐ Πέρβαις άμννης. ην γάρ ες της πόλεως τά

,,προάβτεια κννηγετήβων ΐης, δήραμά βοι ον φαϋλον

,,έβται. χατά πέντε γάρ η* τε'τταρας οί χατάρατοι πε-

9 ,,ριιόντες λωποδντονβΊν." ό μεν ταντα είπεν. άνα- ΐ5

πειβ&εϊς δε δ Γλώνης τον άν&ρώπον άνεπνν&άνετο

πόβους ποτε Πέρΰας οΐεταί οί ές την πραξιν ικανούς

ΐΟΒίί>έ'6ε6ϋ·αι. δ πεντήκοντα μεν άποχρήβειν οί μάλιβτα

έ'φη' ον γάρ αν αντών πλείοϋί ποτε ή κατά πέντε

όδω Ιονβιν έντνχοιεν , τον δε μηδέν άπροδδόκητον 3ο

ϋφίβι ζνμβηναι ονδέν τι χείρον χαϊ εκατόν ές το

έργον έπαγαγέβ&αΐ' ην δε και τούτων διπλαβίονς,

τω παντϊ αμεινον. βλάβος γάρ άν&ρώπω έχ τον πε-

11 ριόντος ονχ αν γένοιτο. Γλώνης μεν ονν Ιππέας δια-

χοαίονς άπολεζάμενος τον αν&ρωπον βφίβιν έζηγεϊδ&αι 25

24 .Γθ8. 8ί7ΐ. οβ,ρ. 57. Ζβ,οΙι. 113, 28

2—3 έαήΐ&ε Ρ || 3 τόν οτη. & \ τάς τι κτλ.] άβ \ιοο Ιοοο

(ϋβριιίβ,νΐ ίη Ή.γ 3 ρ. 129 | 6 <τά> ϋπχ(1.]οπι. οοόΐά. || 9 οί] ο!αΓ6? |

11 ααντώ Ρ] αντώ V, αντω Ο || 13 % Ρ] ίοις νθ || 19 αύτώ Ρ|

21 ί/ί Ο || 22 άπαγαγέβ&αι Ρ | 23 τω Ρ] οτα. ΥΟτ \ άν&ρώπων Ο
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έχέλενεν. 6 ί£ άμεινον Ιβχνρίζετο είναι αντον επί 12

χατκβχοπϊ] βτέλλεβ&αι πρότερον, χαϊ ην ετι έν χωρίοις

τοϊς αντοϊς περιιόντας 'Ρωμαίονς Ιδων άπαγγείλη,

οντω δή έν δέοντι ποιεϊβδαι την £%οδον Πέρβας. εν

.6 τε ονν εΙπεΐν εδοζε τω Γλώνη χαΐ αντον άφιέντος

έβτέλλετο. παρά τε τον βτρατηγδν Πατρίχιον ηχων 13

άπαντα εφραξε' χαΐ δς των δορνφόρων των αντον

δύο χαι βτρατιώτας χιλίονς 1-νν αύτω ίπεμψεν. ονς 14

δη άμφι χώμην Θιλαβάμων βταδίονς τεββαράχοντα

ίο Ϊ4μίδης διέχονβαν εν νάπαις τε χαϊ χωρίοις νλώδεβιν

εχρνψε, χαϊ αντον μένειν έν τανταις δη ταϊς ένέδραις

έπέβτελλεν, ες τε την πόλιν δρόμφ έχώρει. χαϊ τω 15

Γλώνη ετοιμον είπων τό &ήραμα είναι, αντω τε χαι

τοίς διαχοβίοις έξηγήβατο έπι την των πολεμίων ίνέ-

15 δραν. έπειδή τε διέβηβαν τον χώρον, ον προλογίζον

τες 'ΡωμαΙοι έχά&ηντο, Γλώνην τε χαϊ Πέρβας λα&ων

απαντάς, έχ τε της ένέδρας τονς 'Ρωμαίονς άνέβτηβε

χαι αντοϊς τονς πολεμίονς έπέδειζεν. ονβπερ έπειδή 16

έπϊ βφας Ιόντας χατεΐδον Πέρβαι, χατεπλάγηβάν τε

30 τω άπροβδοχήτω χαι αμηχανία πολλή είχοντο. οντε Β 46

γάρ όπίδω άπελαννειν οίοί τε ηβαν, χατά νώτον 'όντων

βφίβι τών έναντίων, οντε πη έτέρωβε φενγειν έν γη

πολεμία έδνναντο. έχ δε των παρόντων ώς ές μάχην 17

ταζάμενοι τονς έπιόντας ήμννοντο, τω τε πλή&ει παρά

35 πολν έλαβοΌνμενοι ηββή&ηβάν τε χαϊ %νν τω Γλώνη

8 περιόντας V || 7 ίφραζεν (? | των αύτον ΟιύΒΪ] των

αντον νύ, αντον Ρ || 8 χιΐίονς ν(τ] χιΧίονς άπολε&άμ,ενος Ρ |

οΰ^] 8ί Ο || 9 χάμην Ο \ &ύ.\ααάμ<ον θ, &ιαΧααβαμων Ρ ||

10 χωροις V || 14 πολέμων V || 14—15 Ινεδραν Οτ || 15 ον προ-

Ιοχίζοντες ΒΟΓίρβί] ον προΧοχίζεαδαι νθ, ονπερ ίΧίοχίζοντες Ρ§

16 έχά&ηντο νθ\ έχά&ηντο χαϊ αντών πρόαω έγένοντο Ρ ||

18 έτίέάειξεν νθ] άνέβειξεν Ρ || 21 νώτων Ρ || 23 ήΜναντο (} [

έχ] ές V | ά>5 ΟΜ. Ο \ 25 ηβ^ψαν θ, ήττή&ψαν Ρ
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18 άπαντες διεφ&άρηβαν. όπερ έπειδη δ τον Γλώνον

νίος εμα&ε, περιαλγήβας τε χαϊ τω &νμώ ζέων, οτι δη

τω πατρϊ άμύνειν ούχ είχε, τον Σνμεώνον νεών εχαν-

19Ρ270£ν, άγίον ανδρός, ίνα δη ό Γλώνης χατέλνε. χαίτοι

'άλλην τινά οίχοδομίαν οϋτε Γλώνης ούτε Καβάδης, 5

ού μην ούδε Περβών τις άλλος οϋτε χαδελεϊν εγνω

οϋτε τω 'άλλψ άφανίζειν τρόπω εν γε Ζίμίδη ί) ταύτης

έχτός. έγώ δε έπϊ τον πρότερον λόγον έχάνειμι.

20 Οντω μεν "Αμιδαν 'Ρωμαΐοι τα χρήματα δόντες

άπέλαβον δύο ένιαντοΐς νβτερον τ) προς των πολεμίων ίο

έάλω. χαϊ έπεί έν ταύτη έγένοντο, η τε αύτών δλι-

γωρία χαϊ Περβών τό χαρτερον της διαίτης έγνώβ&η.

21 βιτίων γαρ των ένταν%-α λελειμμένων το μέτρον χαϊ

βαρβάρων των έζεληλν&ότων τον ομιλον λογιβάμενοι

επτά μάλιβτα ημερών ηνριβχον δαπάνην έν τη πόλει 15

άπολελεΐφ&αι, χαίπερ Γλώνον τε χαϊ τον έχείνον παι-

δος ένδεεβτέρως η χατά τήν χρείαν πολλού χρόνου

22 ένδιδόντος τά βιτία Πέρβαις. 'Ρωμαίοις γαρ τοϊς έν

τη πόλει, ώβπερ μοι προδεδήλωται, ξϋν αντοϊς μείνα-

βιν ονδεν το παράπαν χορηγεϊν εγνωβαν, έ% 'ότον οΐ ϊο

πολέμιοι ές τήν πολιορχίαν χατέβτηβαν, οΐ δη ες βρώ-

Β 47 βεις άή&εις τά πρώτα έλ%·όντες τών τε ού θεμιτών

άψάμενοι πάντων, είτα τελεντώντες χαϊ αλλήλων έγεύ-

23 βαντο. διο δη έζηπατημένοι τε προς τών βαρβάρων

οΐ βτρατηγοϊ ηβ&οντο χαϊ τοις βτρατιώταις τήν άχρα- ϊ»

19 οί'. 36, 2 Ι) 21 ΖΒ,οΙα. 114, 22

2 ϋμα&εν θ | 4 6 Οία. Ρ \\ β *α&ελεΙν] *ατεΧ&εΙν Ύ6 \

7 άμιδή νθ || 10 ίνιαντονς Γ6τ || 13 ΰιτίων τε γάρ Ρ || 15 εατα)

^8 τά Ϋ€γ | ήμερων] ήμερων δΧίγων θ \ ενριβχον Ρ || 18 έν-

δίδοντος V || 20 ίξ,άτον Υ(χ \ 24 πρός] πρδ V
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βίαν ώνείδιξον, οτι δή άπει%·εϋτέρονς αντονς παρεχό

μενοι βφίβι, παρόν δορναλώτονς Πέρβας τε τοβούτονς

το πλή&ος και Γλώνον τον νϊον βύν τη πάλει, ελεϊν,

οί δε τά 'Ρωμαίων χρήματα 1$ τονς πολεμίους μετε-

5 νεγχόντες αί6χός τε άνεδήβαντο μέγα χαϊ "Αμιδαν άρ-

γνρώνητον προς Περβών ελαβον. νβτερον δε Πέρβαι 24

τον προς Οϋννονς πολέμου βφϊβι μηκννομένον ές

ϋπονδάς 'Ρωμαίοις ξ,υνίαβιν, αΐπερ αντοϊς ες επτά έτη

εγένοντο, Κέλερός τε τον 'Ρωμαίον χαΐ Αβπεβέδον τον

ίο Πε'ρβον αντάς ποιηβαμένων , έπ' οί'χον τε αμφότεροι

άναχωρήβαντες ηβνχή έμενον. οντω μεν, ωβπερ έρρή- 25

%-η, άρξάμενος 6 'Ρωμαίων τε χαΐ Περβών πόλεμος ές

τόδε έτελεύτα. τά δε άμφΐ πύλας τάς Καβπίας ξννε-

νεχ&έντα έρών έρχομαι.

15 ι. Το ΚιλΙχων ορος δ Ταϋρος αμείβει μϊν τά Ρ 28

πρώτα Καππαδόχας χε χαΐ Αρμενίους χαϊ των Περβ-

αρμενίων χαλονμένων την γήν, έ'τι μέντοι Αλβανούς τε

χαι "Ιβηρας, χαϊ 06α άλλα ε&νη αντόνομά τε χαι Πέρ-

ϋαις χατήκοα ταύτη ωχηνται. έί,ιχνεϊται γάρ &ς χώραν 2

8ο πολλήν, προϊόντι δε άει το ορος τοντο ές μέγα τι

χρήμα εύρους τε χαι ύψους διήχει. ύπερβάντι δε 3

τονς Ιβήρων ορονς ατραπός τις έβχιν ίν βτενοχωρία

πολλή, έπι βταδίονς πεντήκοντα έζικνουμένη. αύτη ί Β 49

8 ΤΗβορΙι. I 149, 1. Ιοβ. δ^Ι. οαρ. 82

1 άπει&εατέρονς] ενπει&εΰτέρονς (? οογγ. | αντονς οοάΑ. ||

3 ξ,νν Ρ || 5 άμιδαν 6? || 6—10 νατερον—ποιηααμένων] οτι οι

πέρβαι τον πρός οϋννονς χτλ. IV || 7 μηχννονμένον IV ||

9 άαπεβέδον ΘΡ] άβπενίδον ΓΤΓ, Άαπετίον ΤΗβορΙι. || 9—10

τον ΤΙεραον οη. Ύ(χ || 10 οίκον Ρ] οϊχονς να || 10—11 άνα

χωρήβαντες αμφότεροι Ρ || 11 έρρέ&η νθτ || 15 ΚιΧίχων\ ποιχί-

λον 6τ, ποιχίλον βηρβΓΒΟΓ. Γβο. ιη. χιΧΙχων V || 17 χαΧονμίνων

οία. Ρ || 18 ΐβηρας Ο \ τε Ρ] ονα.. Υθ || 19 ωχηνται ταύτη Ρ



46 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ I. 10.

#έ ή ατραπός ές άπότομόν τίνα καΐ 8λως αβατον τε-

λευτα χωρον. δίοδος γαρ ουδεμία το λοιπόν φαίνεται,

πλην γε δη οτι ωβπερ τινά χειροποίητον πυλίδα έν-

ταν&α ή φνβις έζεΰρεν, η ΚαβπΙα έκ παλαιού έκλή&η.

5 τό έν&ένδε πεδία τέ έβτιν Ιππήλατα χαΐ υδάτων 5

πολλών άτεχνώς έμπλεα, και χώρα πολλι) Ιππόβοτός

6 τε χαΐ άλλως ύπτια, ου δη τά Οΰννων ε'&νη βχεδόν

τι άπαντα ΐδρυται άχρι ες την Μαιώτιν διήχοντα λίμ-

1 νην. ούτοι ην μεν διά της πυλίδος, ής &ρτι έμνή-

β&ην, ϊωβιν ές τά Περβων τε χαι 'Ρωμαίων ή&η, ίο

άχραιφνέβι τε τοίς ΐπποις ϊαβι χαι περιόδω τινι ον-

δαμη χρώμενοι ούδ% χρημνώδεβιν έντυχόντες χωρίοις,

οτι μη τοις πεντήκοντα βταδίοις έκείνοις, ο'ιβπερ είς

8 τους Ίβηρίους ορούς, ωβπερ έρρή&η, διήχονβιν. έπ'

αλλάς δέ τινας έϊ,όδους ίόντες πάνω τε πολλω παρα- 15

γίνονται καϊ ΐπποις ούχε'τι χρήβ&αι τοίς αύτοΐς έχον

τες, περιόδους τε γάρ αύτούς περιιέναι πολλάς

ί) έπάναγκες καϊ ταύτας κρημνώδεις, οπερ έπειδή ό

Φιλίππου ϊ4λε%ανδρος κατενόηβε, πύλας τε έν χώρω

έτεκτήνατο τω είρημένω καϊ φυλακτήριον κατεθτήβατο. ίο

δ δη άλλοι τε πολλοί προϊόντος χρόνου έβχον καϊ

Άμβαξούκης, Ουννος μεν γένος, 'Ρωμαίοις δε καϊ

10 ?Ανα6τα6ίω βαβιλεΐ φίλος, ούτος ΪΑμβαζούκης έπειδή

ές τε γήρας άφϊχτο βα&ύ καϊ τελευταν έμελλε, πέμψας

1 νθ] τ»Ρ | άπότοπον Ρ || 3 οτι Ρ] οπι. νβ \ πυλάδα να ||

•7 ου δη τα βπρρίβν. ϊη ηιατ£. Ρ | οϋνων ηϊο βί ΐηίτα οοηΒίαηίβΓ θ ||

8 ΐδρυνται Ο \ αχρις V \\ 9 ην οπι. β || 10 περσών τι νβ] τε οπι. Ρ ||

1 1 τϊ τοις νβ] τε οπα.Ρ|| 13 οϊαπερ να] οΐπερΡ \ έςΡ || 14 Ιβήρους να |

16 έχοντες] Ιχουαια || 18—47,12 οπερ—ίαχεν] οτι χατα τάς χααπίας

χαλουμένας πνλας ό φιλίππου άλέ&ανδρος πνλας τεχτηνάμενος

φυλαχτήριον χατεατήαατο κτλ. IV || 20 έτεχτείνατο Ρ \\ 21 προ

ϊόντες Τν | τον χρόνου }ν || 22 άμαξούχης (? | οίνος ανΓ \

το γένος \ν \ δε] τε IV \\ 23 άμαξούχης (τ, Ονο.. ΤΓ || 24 τϊ οπι.
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παρά τον ΪΑναβτάβιον, χρήματα οΐ δο&ήναι %τει, έφ'

ω τό τε φνλακτήριον και πνλας τάς Καϋπίας ένδώϋει Β 49

'Ρωμαίοις. βαϋιλενς δε 'Λναβτάβιος (δράν γαρ άνε- 11

πιβχεπτως ονδεν οντε ηπιότατο ούτε εΐώ&ει) λογιβά-

5 μένος δτι οΐ βτρατιώτας ένταν&α έχτρεφειν άδννατα

ην έν χωρίω έρήμω τε άγα&ών απάντων και ονδαμή Ρ 29

έν γειτόνων εχοντι ε&νος 'Ρωμαίοις κατήχοον, χάριν

μεν τω άν&ρώπω της ές αντον εννοίας πολλήν ώμο-

λόγει, το δϊ έργον τοντο ονδενι λόγω προΰίετο. ?Αμ- 12

ίο βαζονχης μεν ονν ον πολλω νότερον έτελεντα νόβω,

Καβάδης δε βιαβάμενος τονς αυτόν παΐδας τάς πν

λας έ'όχεν.

Ι4ναβτάβιός τε βαβιλενς, επειδή έγε'νοντο αντώ αϊ 13

προς Καβάδην βπονδαι, πάλιν έδείματο έν χωρίω

ι5 Λάρας όχνράν τε νπερφνώς χαΐ λόγον άζίαν , αύτοϋ

βαβιλέως έπώννμον. άπέχει δε αντη πόλεως μεν Νι- 14

ϋίβιδος βταδίονς εχατον δνοΐν δέοντας, χώρας δε, ή

τα 'Ρωμαίων τε χαϊ Περβων διορίζει, όχτω χαΐ εί'χοβι

μάλιβτα. Πέρβαι δε χωλνειν τήν οίχοδομίαν βπονδήν 15

2ο έχοντες ονδαμή ϊβχνον άβχολία τή ές πόλεμον τον

Ονννιχον πιεζόμενοι, έπειδή τε αντον τάχιβτα Καβά- 16

δης χατέλνβε, πέμψας παρά 'Ρωμαίονς λ/τιατο πάλιν

αντονς οίχοδομήβαβ&αι άγχιβτά πον των βφετέρων

13 Μ&1. 399. Τηβορη. 1 150, 24. Επα^τ. ΙΠ. 37. Νΐοβρη. 0&11.

XVI 37. Οπγοπ. Ρ&βοπ. I 608, 9. Ζαοη. 115 8. .ίοβ. 8^1. οβ,ρ. 91.

Οβάτβη. I 630, 19 ΜϋτοβΠ. Οοηι. βΛ. α. 518

1 παρά] περί Ρ || 4 ονβϊν οπι. IV || δ έχτρέψειν] έχφέρειν νβ |

άδννατος Ρ || 7 ίγγειτόνων ΘΡ || 9—10 άμαζονχης β \\ 10 ονν

οπι. θ | νόοω ΟΡΨ"] νόβω δεινή Υ\\ 11—12 ΐβχε τάς πνΧας

13 ίπειδή] ίπεΙΟ \ αντώ νθ] οιη. Ρ \\ 16 Ιαχνράν Ρ || 16—17

νιοίβεως Ϋ\\ 17 δνείν οοάά. | οπι. Ρ | η] οί βυρβΓβοΓ. η θ,

αϊ Ρ || 18 Γί οπι. Ο | διορίζοναιν Ρ \\ 21 οννιχον & | τί] Ρ||

23 αντόςΡ || 23—48,1 σψετέρων ορίων Ϋΰτ~\ όρίων των αφετέρωνΡ
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ορίων, άπειρημένον τοϋτο έν τοις Μηδοις τε χαϊ 'Ρω-

17 μαίοις ζνγχειμένοις τά πρότερα, τότε μεν ονν 'Λνα-

ΰτάβιος τά μεν απειλών, τά δε φιλ(αν τε την ές αντον

Β 50 προτεινόμενος χαϊ χρήμαβΊν ον φανλοις δωρονμενος

18 παραχρονεβ&αί τε χαϊ την αίτίαν έχλνειν ή&ελε. χαϊ 5

πάλιν δε 'άλλην ταύτη ομοίαν έν Άρμενίοις ό βαβιλενς

οντος άγχοτάτω έδείματο των Περβαρμενίας ορίων, η

κώμη μεν έχ παλαιού έτνγχανεν ονβα, πόλεως δε

αξίωμα μέχρι ές το ίίνομα προς Θεοδοβίον βαβιλέως

19 λαβονβα έπώννμος αντον έγεγόνει. άλλ' ΙΑναβτάοΊος ίο

τείχει αντηγ όχνρωτάτω περιβαλών πράγματα Πέρβαις

ούδέν τι ήϋβον η* διά της ετέρας παρεβχετο' έπιτειχί-

βματα γάρ αντών τη χώρα γεγονεν αμφω.

8βχΐ.θ ™Μ8 ία'· ^ναβταβίον δε όλίγω νβτερον τελεντηβαντος

Ίονβτϊνος την βαβιλείαν παρέλαβεν, άπεληλαμένων μ

αύτης των !Ανα6ταβίον Συγγενών απάντων, χαίπερ

2 πολλών τε χαϊ λίαν έπιφανών όντων, τότε δη μεριμνά

τις Καβάδη έγένετο μή τι Πέρβαι νεωτερίβωβιν ίς

τον αντον οιχον, έπειδάν τάχιβτα αντος τελεντηβη

τον βίον, επε\ ονδε άντιλογίας χωρίς ές τών παίδων 20

3 Ρ 30 τινά παραπε'μψαι την άρχην έμελλε, τών γάρ οι παί

δων τον πρεΰβύτατον Καόβην της μεν ηλιχίας ενεχα

ές την βαβιλείαν ό νόμος εχάλει, άλλα Καβάδην ον-

1 οί. βηρτα 10,5 1| ΙδΜβ,Ι. 409, 17. ΤΙιβορΙι. 1 164, 16. ΖίκΛ. 138, 13,

140, 1. Υιοί Τοηη. &ά α. 518 || 17 ΤΙιβορΙι. 1 167, 24. Ζοηβ,τ. ΠΙ 265

2 τότε ν\ ό θ, δτε Ρ || 6 ταύτη όμοίαν οτα. Ο || 7 άγχιτάτω 7"||

9 μέχρις V \\ 10 αντον Ϋ(τ\ αντώ Ρ || 11 ύχνροτάτω V, έχν-

ρωτάτω Ρ || 15 παρέλαβε V || 17—52, 23 τότε δη—ήμείψατοί] ότι

μετά θάνατον άναατασίον την βαβιλείαν χατάΰχοντος Ιονατίνον

μέριμνα τις κτλ. ΤΡ" (| 18 είί ΤΡ"|| 19 αντον ΎΌλν \ τάχιατα ονα.. \ν\

τείεντηαει θ, τελευτη ΎΓ || 20 ούίέ] ίε ΤΡ" | 21 την άρχην παρα-

πέμ-ψαι ϊμελλε IV
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δαμή η"ρεβχεν. έβιάξετο δε την τε φνβιν χαι τά νό

μιμα ή τον πατρός γνώμη. Ζάμην δε, ος τά δεντερεϊα 4

έφέρετο, τοίν οφ&αλμοΐν τον έτερον έχχεχομμένον

έχώλνεν 6 νόμος, έτερόφ&αλμον γαρ η άλλη τινί

5 λώβγι έχόμενον ον &έμις Πέρβαις βαβιλέα χα&ίβτα-

β&αι. Χοβρόην δε, ος αντώ ίχ της Άβπεβέδον αδελφής 5 Β 51

εγεγόνει, νπερηγάπα μεν δ πατήρ, δρών δε Πε'ρβας

ΰχεδόν τι είπεΐν απαντάς τεϋ-ηπότας την Ζάμον άν-

δρείαν (ην γαρ άγα&ός τά πολέμια) χαΐ την 'άλλην

ίο άρετην βέβοντας εδειδε μη Χοβρόη επαναβτάντες εργα

άνηχεβτα ές το γένος χαϊ την βαβιλείαν έργάβωνται. 6

εδο%εν ονν αντώ ϋριβτον είναι τόν τε πόλεμον χαϊ

τάς τον πολέμον αΙτίας διαλνβαι 'Ρωμαίοις, έφ' ω

Χοβρόης παις έβποιητος Ίονβτίνω βαβιλεΐ γένοιτο"

15 οντω γάρ οι μόνος το όχνρ'ον έπι τΐ[ άρχη διαΰώβαύ&αι.

δώ δη πρέββεις τε νπερ τούτων χαι γράμματα ές

Βνξάντιον Ίονδτίνω 'βαθιλεί έπεμψεν. έδήλον δϊ ή 7

γραφή τάδε" ,,Ον δίκαια μεν πεπον&έναι προς ' Ρω-

,,μαίων ημας χαι αντος οιβ&α, έγώ δε νμϊν τά έγχλή-

20 ,,ματα πάντα άφεϊναι παντελώς εγνωχα, έχείνο είδώς,

,,όος ούτοι αν μάλιβτα των άν&ρώπων νιχώεν, οΐ γε,

,,προβόντος αύτοΐς τον διχαίον, είτα έλαββούμενοι

,,έχόντες είναι των φίλων ήββώνται. χάριν μέντοι 8

,,αΐτονμαι 0ε νπερ τούτων τινά, ή" αν ονχ ημάς αύτούς

12 ΤΗβορη. I 168, 1

2 ξάμην ©ΡΤΓ] βάξην V || 5 ηίροαςΡ || 6 άπιβέάον V || 8 -9

άνάρίανΫΡ || 12 ονν οπι. IV \ αριατον είναι οπι. IV || 14 είαποιη-

τόςΡ\\ 15 μόνοςΡ \ έχνρόν ΡΨ | διααώσεβ&αιΗβην. || ΙβίήΡΤΓ]

οπι. νΟ | τούτων] των νθ || 17 ϊπεμψεν 7»ΤΓ] ΐει Ρ || 17—18

■ή γραφή ΚβΒ7"] τά γράμματα Ρ || 19 ίέ (τΤΓ] οία. ΚΡ | ύμϊν]

ήμίν θ || 20 άφεϊναι πάντα Ρ || 21 αν οπι. V \ νιχώεν &ν V ]|

23 είναι ΥΟΤΓ\ εΐνεχ,α Ρ || 24 αΐτονμαι νθΨ\ αΐτονμεν Ρ \ η

αν Ρ] η V, οΐαν θ, χαν ΤΓ

ΡΒ000ΡΠΙ8, βά. ΗβΙΙΓ^. I. 4



50 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΪΠΕΡ ΤίϊΝ ΠΟΛΕΜΩΝ I. 11.

,,μόνον, άλλα καΐ το έκατέρον νπήκοον άπαν ες τε το

,,ζνγγενες, βννδέονβα χαΐ τήν άπ' ανχον ώς το είχος

,,εννοιαν, ές κόρον δή πον των της εϊρήνης αγάδων

9 ,,καταβτήβαβ&αι Ικανή εϊη. λέγω δε οπως αν Χοβρόην

,,τον έμόν, ος μοι της βαβιλείας διάδοχος έβται, 5

,,είβποιητον παϊδα ποιήβαιο."

10 Ταντα έπεϊ άπενεχ&έντα Ίονβτΐνος βαβιλενς ειδεν,

αντός τε περιχαρής έγένετο και Ίονδτινιανος 6 βαβι-

Β 52 λέως άδελφιδονς, ος δή αντω και τήν βαβιλείαν έκδέ-

11 ί,αβ&αι έπίδοζος ήν. και κατά τάχος ες τήν πραζιν ίο

ήπειγέβ&ην τήν έβποίηβιν έν γράμμαβι &ε6&αι, η νό

μος 'Ρωμαίοις, εΐ μή Πρόκλος έκώλνβεν, ος βαβιλεί

τότε παρήδρενε τήν τον καλονμένον κοιαίβτωρος αρχήν

έχων, άνήρ δίκαιος τε και χρημάτων διαφανώς άδωρό-

12 τατος. δώ δή οντε νόμον τινά εύπετώς έγραφεν οντε ΐ5

τι των κα&εβτώτων κινεϊν ή&ελεν, ος και τότε άνταΐ-

13 ρων ελεξε τοιάδε' ,,Νεωτέροις μεν ίγχειρειν πράγμα-

,,βιν οντε εΐ'ω&α και άλλως δέδοικα πάντων μάλιβτα,

,,ευ είίώδ δτι εν τω νεωτεροποιω τό γε άβφαλές ον-

14 ,,δαμώς βώζεται. δοκώ δέ μοι, εΐ και λίαν τις ήν 20

,,περι ταντα &ραβνς, άποκνήϋαι αν ές τήνδε τήν

15 ,^πραΐ,ιν και κατορρωδήβαι τον εξ αντής βάλον ον

14—16 άνήρ—ή&ελε οϊϊ?Λ Βιιϊά. 8. ν. Πρόκλος

2 έ,ννδέονσα ΡΤΥ \ ώς] ίς Ρ || 4 χαταβτ·ήαεο&αι Ρ \ αν

ΐΐτι ν\\6 είαποίητον ΎΟτ \ ποιήβαις "ΡΡ" [| 7 βασιλενς Ιουβτίνος

8 έγίνετονΟ] γέγονε ΡΤΓ || 9—10 έχδέ&βδαιΠΥ] ίχδέξεο&αι Ο,

ϊχδέχεβ&αι Ρ || 11 εΐβποίηβιν ΡΤΓ | γράμ,ματι Τ¥ || 12 βααιίεϊ δή 0\\

13 χναίΰτορος ΤΗβορΙι. || 13—14 ϊχων άρχήν θ || 14 τε οτα. Βνϊά. \

διαφανών Τί7" || 14—15 άδωρότατος] άδοξότατος ΤΓ || 15—16 οϋτ«

τιΡΨ^ούδέ τινα βΐ8ηϊά. || Ιβή'θίλεδηϋ || 16—17 άνταίρων ΡΤ¥]

άντερων νθ || 17 ξδοζεν βπρβΓβΟΓ. %ε~ίν | τοιάδε'] ωδεΤΓ || 18 ούτε]

ούδε οοάά. | χαϊ οπι. IV || 19 γε ΡΨ] τί γε ΥΟ
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,,γάρ άλλο ούδϊν οΐμαι εν γε τω παρόντι ημϊν έν

,,βονλτ} είναι ή όπως αν τα 'Ρωμαίων πράγματα Πέρ-

,,βαις εύπρεπεί παραδοίημεν λόγω, οϊ γε ουκ έγκρνφιά- Ρ 31

,,ξοντες ούδε παραπετάβμαβί τιβι χρώμενοι, αλλά

5 ,,διαρρήδην όμολογούντες το βούλευμα, όντως άνεδην

,,άφαιρεϊβ&αι την βαβιλείαν ημάς ά^ιοϋβι, τω μεν της

,,άπάτης φανερω την άφέλειαν προϊβχόμενοι , λόγω ίέ

,,άναιδεί την άπραγμοβύνην προβεβλημένοι. καίτοι 16

,,χρήν έκάτερον υμών ταύτην των βαρβάρων την πεϊραν

ίο ηπαντϊ άποκρούεδ&αι β&ένει ' βε μεν, ώ βαβιλεν, οπως

,,δή μη 'Ρωμαίων εΐης βαβιλενς νβτατος, βε δε, ώ

,,βτρατηγε, οπως αν μή βαντω ές τήν βαβίλείαν έμπο-

,,δών γένοιο. τά μεν γάρ άλλα βοψίβματα λόγου ώς 17

,,έπι πλεΐβτον βεμνότητι καλυπτόμενα ΐβως άν που Β 63

ΐδ ,,καΐ ερμηνε'ως τοις πολλοίς δέοιτο, αύτη δε άντικρνς

,,έκ προοιμίων εν&νς η πρεββεία τω 'Ρωμαίων βαβιλεΐ

,,Χοβρόην τούτον, όβτις ποτέ1 έβτι, χληρονόμον εΐβποιεϊν

,,βούλεται. ουτωβΐ γάρ μοι περι τούτων διαλογίζεβ%-ε' 18

,,φύβει τοις παιβΐ τά των πατέρων όφείλεται, ο" τε

20 ,,νόμοι τω διαλλάββοντι άλλήλοις άει έν π&βιν άν&ρώ-

,,ποις μαχόμενοι ένταν&α εν τε 'Ρωμαίοις καΐ π&βι

,,βαρβάροις %ννία6ί τε καϊ %υνομολογονντες άλληλοις

,,κνρίους άποφαίνονβι τους παϊδας είναι τοϋ [τοΰ] πα-

,,τρος κλήρου, ωβτε τά πρώτα ελομενοις νμϊν πάντα

25 „λελείψεται τά λοιπά ζνγχωρεϊν."

4, ΙοϊμαιονδΐνΡΤΡ | νμϊνσΤ¥\\ 5 άναίδην || βυμαςθΤΓ,

ήμας Ρ || 7 ώφέλιιαν [| 9 έχρήν ΡΤΫ" \ ταύτης V || 10 σέ μιν,

ώ] αιμνω ΤΡ\\ 11 δη ονα. Θ \\ 13 λόγου Ρ] οιη. να, λόγων ΤΓ ||

14 που ΡΨ] του || 15 δέοιντο νθ || 17 έβτιν θ \\ 18 όντως

γάρ ΤΓ | διαλογίζεο&ε βάά.] διαλογίξίβ&αι νΡ\Υ, διαλογίξεαΟ-αι

ίπηβι θ || 19 των οχη. Θ || 20 τω διαλλάοοοντι νόμοι (? | άλλη-

λοιν V || 23 τοΰ πατρώου ΒθΐίΙ)βηάϊΐπι ρπίο, τοϋ τον πατρός

οοάά. | τον. τον πατρός είναι Θ

4*
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19 Πρόκλος μεν τοβαντα είπε. βαβιλεϋς δε και 6

βαβιλέως άδελφιδονς τονς χε λόγονς ένεδεχοντο και

20 το πρακτέον έν βουλή έποιονντο. ίν τούτω δε καί

άλλα Καβάδης γράμματα προς Ίονβτϊνον βαβιλέα

πέμψας, άνδρας τε αντον βτείλαι δοκίμους ήξί'ου, έφ' 5

ω την είρήνην προς αυτόν Φήβονται, και γράμμαβι

τον τρόπον βημήναι κα-9·' ον αν αύτω την τοϋ παιδ'ος

21 εΐβποίηβιν &έβ&αι βουλομένω εΐη. και τότε δη Πρό

κλος ετι μάλλον η πρότερον την Περβών πείραν

διέβαλλε, μέλειν τε αΰτοΐς Ιβχνρίξετο, οπως δή το 'Ρω- ίο

μαίων κράτος βφίβιν αϋτοϊς ώς άβφαλεβτατα προβποιή-

22 βωνται. καί γνώμην άπέφαινε την μεν είρήνην αυτοίς

αύτίκα δη μάλα περαίνεβ&αι, άνδρας δε τούς πρώτους

εκ βαβιλέως επ' αυτή βτέλλεβ&αι, ους δη δεήβει πυν-

Β 54 %ανομενω τω Καβάδη κα&' δ τι δει την έβποίηβιν 15

Χοβρόη γενέβ&αι, διαρρήδην άποκρίναβ&αι δτι δει,

ώς βαρβάρω προβήκει, δηλών δτι ού γράμμαβιν οί

βάρβαροι τούς παΐδας (ες) ποιούνται, άλλ' δπλων

23 βκευη. οϋτω τοίνυν τονς πρέββεις Ίουβτΐνος βαβιλεύς

άπεπε'μψατο , άνδρας τονς 'Ρωμαίων άρίβτους εψεβ&αι 2ο

βφίβιν ουκ ες μακράν νποβχόμενος·, οΐ τά τε άμφι τΐ]

24 ειρήνη και τω Χοβρόη ώς άριβτα διοικήβονται. γράμ-

μαβί τε Καβάδην κατά ταντο ήμείψατο. βτέλλονται

1 Πρόκλος] ούτος ~Ψ \ είπεν ΤΓ | ό ΓΡΤΓ) δ τον Ο \\ 2 έδέ-

χοντο θ || 4 αλλω Ρ || 5 πέμψας Ρ] γράψας ν(τ, έκπέμψας Τ¥~ \

αύτω V || 7 αντώ Ρ1¥] αϋτδν V, αντων 6? || 9 την ΫΡΤν] την

των €γ II 10 διέβαλε V, διίβαλλεν IV | μέλειν τι V] μέλλειν τι Θ\ν,

καί μ&λλον Ρ || 12 άπόφαινε Γ|| 13 ΤΓ] μεν ΥΟ, τε Ρ || 15 δει Ρ]

δη νθτ | είαποίηαιν Ρίν || 16 γίνεο&αι ΎΟτ \ δει 8θήρ8Ϊ]

οοάά. || 17 δήλων άτι νβ-~\ δηλονότι ΡΤν || 18 (ίς^ηοιοννται

βΟΓΪρβϊ] ποιούνται οοάά. || 19 ό βααιλενς IV || 20 άπεπίμ-
■ψατο] ίγραψεν, νποβχόμενος (τ | ίψεβ&αι] πέμψαι IV \\

21 ί£β Ρ | τά τε] ταντα Γ(? || 23 ταντο νθ] ταντά ΡΤν ||

23—54, 11 βτέλλονται—προ&είη] οτι ό Ίονβτΐνος ό βαβιλενς
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τοίννν έκ μεν Ρωμαίων 'Τπάτιος, Άναβταβίον τον

πρώην βεβαβιλενκότος άδελφιδονς, πατρίκιος τε και

αρχήν της ε'ω την βτρατηγίδα έχων, και 'Ρονφϊνος ό

Σιλβανον παις, εν τε πατρικίοις άνηρ δόκιμος και

5 Καβάδτ} εκ πατέρων αντών γνώριμος" εκ Περβών δε 25

άνηρ δννατώτατός τε και έ\ονβία πολλή χρώμενος,

όνομα μεν Σεόβης, άδραβταδάραν βαλάνης το

αξίωμα, και Μεβόδης, την τον μαγίβτρον εχων αρχήν. Ρ 32

οΐ δη ες χωράν τινα ζννιόντες, ος γήν την 'Ρωμαίων 26

ίο τε και Περβών διορίζει, άλλήλοις τε %νγγινόμενοι

έπραββον οπως τά τε διάφορα διαλνβονβι και τά άμψϊ

τη εΙρήνη εν &ήβονται. η*κε δε και Χοβρόης ές πο- 27

ταμον Τίγρην, ος δη πόλεως Νιβίβιδος διε'χει δνοϊν

ήμέραιν δδω μάλιβτα, οπως, επειδάν τά ές την είρήνην

ΐ5 έχατέροις δοκη ώς άριβτα εχειν, αντδς ές Βνζάντιον

βτέλλοιτο. πολλοί μεν ονν και άλλοι λόγοι προς 28

αμφοτέρων νπερ τών έν βφίβι διαφόρων έλέγοντο, Β 55

καΐ γήν δε την Κολχίδα, ή ννν Ααζική επικαλείται,

Σεόβης έλεγε Περβών κατήκοον το άνέκα&εν ούβαν

20 βιαβαμένονς λόγω ονδενι 'Ρωμαίονς εχειν. ταντα 'Ρω- 29

10—12 άλλήλοις—δήαονταί] οΐΐαΐ 8υΐ<1. 8. ν. ϊπρααβον

πειβ&εις τω πρόχλω τω χναίατορι χαΐ μη δεζάμενος το είοποιη-

9ηναι χοβρότην τόν νίόν χανάδον τόν μεν χαβάδην γράμμααιν

ήμβίψατο χαι στέλλονται πρέσβεις ρωμαίων "ίπάτιος χτλ. Η ||

2 πρώην ΡΗ~\ πρώτον Ύ(χ \ τε ν(}ΙΓ\ οιη. Ρ | 3 ατρατηγίαν (χ ||

5 αντων βοήρβϊ] αντώνθΗ, αντον Ρ||6 δυνατότατος Η \\ 7 μενΎΡ]

οιη. ΟΗ | αεοαης Η \ άδραβταδάρας . ααλάνης V, ααλάνης οπιίβΒΟ

άδραοταδάραν Ο \ δε τε Ρ || 8 βεβόδης <?, μεβώδης Η \

τον νΟΗ] οτα. Ρ || 10 ξνγγενόμενοι Ρ || 11 διαλύαοναι V] λναον-

οι θ βί 8υίά., διαλναωαι Ρ, ησωσιν Η \\ 12 την είρήνην Η βΐ δαίά. [

ΰ-ηαωνταιΘΗ, δια&ήαωνταιΡ \\ ΙΆτίγρινΡ | Νιαίβιδος]ίαίβιοςΗ\

δνείν V || 14 όδύν Η | Ροβί οπω^ ΓβρβΐαιιίαΓ ΐη Η: τά τε διάφορα

ηαωαιν^-ος δη || 15 δοχεϊ Η \\ 17 σφίσι] αφί θ !| 19 χατήχοον

ροβί ονααν ίΓαηβροηίί Ογ || 20 βιαξομένονς Ρ | ρωμαίοις Η
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μαϊοι άχονβαντες δεινά έποιονντο, εΐ χαΐ Λαξιχή προς

Περβων άντιλεγοιτο. έπει δε χαΐ την έβποίηβιν

εφαβχον δεΐν γενέβ&αι Χοβρόϊ] όντως ωβπερ βαρβάρω

30 προβήχει, ονχ ανεχτά Περβαις εδοζεν είναι, ίχάτεροι

ονν διαλν&εντες έπ' οίκου άνεχώρηβαν, χαι Χοβρόης 5

άπρακτος προς τον πάτερα άπιών φχετο, περιώδννός

τε ών τοϊς %νμπε6ονβΊ και 'Ρωμαίονς ευχόμενος τής

ές αντον ύβρεως τίβαδ&αι.

31 Μετά δε Μεβόδης μεν τον Σεόδην διέβαλλε Κα-

βάδη, ώς δή έζεπίτηδες, ον οί έπιτεταγμενον προς τον ίο

δεβπότον, τον Λαξιχής λόγον προ&είη, την είρήνην

έχχρονων 'Τπατίφ τε χοινολογηβάμενος πρότερον, ος

δή βαβιλεϊ τω οίχείφ εννοϊχως ως ηχιβτα ίχων την τε

είρήνην καΐ την Χοβρόον έβποίηβιν £ργω έπιτελη ονχ

έωη γενέβ&αι, πολλά δε χαΐ αλλα χατηγορονντες οί ΐ5

32 ίχ&ροι τον Σεόβην ες δίχην εχάλουν. Περδών μεν

ονν ή βονλή %ύμπα6α φ&όνω μάλλον η νόμω ζννει-

λεγμένοι έδίχαξον. τη τε γάρ άρχη ον ^ννειϋΊβμε'νη

βφΐΰιν αύτοίς έπιειχώς ή'χ&οντο χαΐ τω τρόπω τον

33 ανδρός χαλεπώς εΐχον. ήν γάρ 6 Σεόβης χρημάτων 2ο

μϊν άδωρότατος χαΐ τον διχαΐον επιμελητής άχριβέβτα-

τος, αλαζονείας δε νόδω έχόμενος ονδεν δμοίως τοϊς

άλλοις άν&ρώποις. ζνμφνες μεν γάρ είναι δοχεί τοΐς

Β 56 Περβών 'άρχονβι τοντό γε' έν δε τω Σεοβη χαι αντοϊ

1 κ«1 νΡΗ] οπι. Ο || 2 είςποίψιν ΡΗ || 3 δϊΓν] δη Ρ |

χοαρόην Η | οντω (τΡ\\ 5 οΐχονςΗ\\ 8 ί$ αύτόν Κ6τ] αύτών Ρ,

έαυτον Η \\ 9 βεβόδης β, μεσόβης Η | διέβαλε Γ|| 10 ίαιτεταγ-

μένως Η || 11 προσ&είη & || 14 είαποίηβιν Ρ || 15 έώη Γ£] ί& Ρ \

χαΐ αΧΧα χαχηγοοοννχες ν(χ] χαχηγοροϋντες χαΐ αΧΧα Ρ || 18 έδί

χαξον οτα. θ | ξννει&ιαμένη Τ£τ] ξννει&ιαμένοι Ρ || 19 οφίσιν]

έν οφίσιν Ρ || 21 μεν ΥΡ] διαφανώς (τ \ έπιμεΧητής Ρ} έπιτε-

% ΎΌ |! 23 είναι δοχεϊ Υ(χ] δοχεϊ είναι Ρ
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φόντο ύπερφυώς ές τά μάλιβτα τό πά&ος άχμάβαι.

ελεγον δε οΐ κατήγοροι ταϋτά τε άπερ μοι προδεδή- 34

λωται χαΐ ώς ήχιβτα τω άν&ρώπω βονλομένω εΐη έν

τω χα&εβτώτι τρόπω βιοτενειν ή περιβτέλλειν τά Περ

βών νόμιμα, χαινά τε γαρ αντον δαιμόνια ϋέβειν χαΐ 35

τελεντήβαβαν εναγχος την γνναίχα &άψαι, απειρημένον

τοις Περβών νόμοις γ% χρνπτειν ποτε τά των νεκρών

ΰώματα. οΐ μεν ονν διχαβταί %-άνατον τον άν%·ρώπον 36

χατέγνωβαν, Καβάδης δ} ωβπερ μεν %νναλγονντι άτε

φίλω τω ΣεόβΤ) έωχει, έΐ-ελεβ&αι δε αντον ονδαμή

η&ελεν. ον μήν ονδε δτι αντον δι όργής Ιχοι 37

έζήνεγχεν, αλλά τω λόγω παραλνειν τονς Περβών

νόμους ονχ έβονλετο, χαίπερ ζωάγρια τω άν&ρώπω Ρ 33

όφείλων, επεί οΐ Σεόβης αΐτιώτατος γέγονε βιώναί τε

χαΐ βαβιλεΐ είναι, οντω μεν ό Σεόβης χαταγνωβ&εις

«ξ άν&ρώπων ήφάνιβτο. ή ά« αρχή έ% αντον άρζαμένη 38

«V αυτόν έτελεντηβεν. έτερος γάρ τις άδραβταδάραν 6α-

λάνης ονδεις γεγονε. χαι 'ΡονφΙνος δε 'Τπάτιον ες

βαβιλέα διέβαλλε. διό δή αντόν τε παρέλνβε τής 39

αρχής βαβιλενς, χαι των οί έπιτηδείων τινάς πιχρό-

τατα αίχιβάμενος ονδεν ϋγιες εν ταύτη τή διαβολή το

παράπαν ευρε, χαχον μέντοι ουδέν 'Τπάτιον άλλο

είργάβατο. ,

ιβ'. Ευ&ϋς δε Καβάδης, χαίπερ εν βπουδή ί'χων

έββολήν τινα ίς τών 'Ρωμαίων ποιεΐβ&αι τήν γήν, ού-

2 τε Υθ] οηι. Ρ |[ 4 βιωτεύειν Ρ | η ΥΟ] εί Ρ | περιατίΧΧει Ρ ||

5 καινοί] κενά Ρ | 7 τά] τό Ρ | τών νθ] οηι. Ρ || 9 μεν οιη. Ρ ||

11 ίχοι νθ] Ιχα, Ρ || 13 ονχ έβονλετο Ρ] ονχ εΐίετο να ||

14 οι οία. Ρ | Σεόαης] ///σης Ρ \\ 17 έτελεύτηαε Ρ \ τις να)

Οίη. Ρ | άδρααταδαρανβαλάνης Ρ \\ 18 γέγονεν Ρ || 19 διέβαλε V]

τε να] οτα. Ρ | παρίΊνσε να] παρέΚνε Ρ
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δαμη ίβχνβεν, επει αντω εναντίωμα τοιόνδε ζννηνέχ&η

2 Β 57 γενέβ&αι. "Ιβηρες, οΐ εν τη Ιίβία οίχονβι, προς

ανταϊς πον ταΐς Καβπίαις 'ίδρννται πνλαις, αϊπερ

αντοΐς είβι προς βορράν 'άνεμον. χαι αντών έν άρι-

βτερά μεν έχομένη προς τάς ηλίον δνβμάς Ααζιχη 5

έβτιν, έν δεξιά δε προς άνίβχοντα ηλιον τά Περβων

3 έθνη. ούτος ό λεώς ΧριβτιανοΙ τε' είβι χαΐ τά νόμιμα

της δόξης φνλάββονβι ταύτης πάντων μάλιβτα ανθρώ

πων ών ημείς ΐβμεν, χατήχοοι μέντοι έχ παλαιού τον

4 Περβων βαβιλέως τνγχάνονβιν 'όντες. τότε δε αντονς ίο

ήθελε Καβάδης ες τά νόμιμα της αντον δόξης βιάξε-

βθαι. χαΐ αντών τω βαβιλεϊ Γονργένη έπέβτελλε τά

τε άλλα ποιειν η Πε'ρβαι νομίξονβι χαι τονς νεχρούς

τη γη ώς ηχιβτα χρύπτειν, αλλ' όρνιβΐ τε ριπτεϊν χαΐ

5 χνβιν απαντάς, διό Γονργένης προβχωρεϊν Ίονβτίνω ΐ5

βαβιλεϊ "ήθελε τά τε πιβτά ήξίον λαβείν, ώς ονποτε

&"Ιβηρας χαταπροήβονται Πέρβαις 'Ρωμαίοι. 6 δε ταντά

τε αντω %νν προθνμία πολλή έδίδον χαι Πρόβον τον

Άναβταβίον τον βεβαβιλενχότος άδελφιδονν, άνδρα

πατρίχιον, %νν χρήμαβι πολλοίς ες Βόβπορον επεμψεν, 2ο

εφ' ω βτράτενμα Ονννων χρήμαβιν άναπείβας "Ιβηρβι

1 πε'μιΡη ες ξνμμαχίαν. εβτι δε πόλις έπιθαλαββία η

1 ί'βχνβεν νβ] ΐαχνεν Ρ \ αντώ^ΟΒΪ ξ,ννηνέχ&η ίχαηβροηϋ; Υ\

τοιόνδε Ύθ~\ τοιούτον Ρ || 2 ΐβηρες νθ | οίχονβιν Ρ || 4 αντοΐς]

αύταϊς V \ βορράν V, βοράν ΟΡ || 5 έχομε"νη Ο V ρΓ. 111.] έρχο-

μένη Ο βαάβπι πι. οογτ. , έχόμενοι Ρ | τάς ν(τ] τάς τον Ρ ||

Βπάντ.μάΙ. νθ] μάΐ.πάντ. Ρ\\ 9 ημείς 7] οη. ΟΡ || 10 ν&]

δη Ρ || 11 γ/ϊ V | αντον οοάά. || 12—57, 9 καΙ αντών—ξνμμα-

χήαοντα] οτι 6 των περοών βαοιλενς έπέοτεΧλε τοις ϊβηρβι τά

νόμιμα της αντον πολιτείας τηρείν. διό γονργένης 6 βααιλενς

αντών προβχωρεϊν %τΧ. \ν || 14 ρίπτειν Ρ || 16 η&είεν IV ||

17 ΐβηρ. ηίο βί ϊηίτα Ο | χαταπροίαονται θ || 18 ^νμπρο9νμΙα V ||

21 οϋνων Θ || 22 πέμψη Ο] πέμπει
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Βόβπορος, έν άριβτερα μεν έδπλέοντι τον Εΰζεινον

χαλονμενον πόντον, Χερϋώνος δε πόλεως, ή γης της

'Ρωμαίων έβχάτη έβτιν, 6δω διέχουβα ημερών εί'χοβιν.

ων δη τά εν μέβω άπαντα Ούννοι Ιγου&ιν. οι δε 8

Βοβπορϊται αυτόνομοι μεν το παλαών ωχουν, Ίονβτίνω

δε βαβιλεΐ εναγχος προβχωρεϊν εγνωϋαν. έπει δε 9 Β 58

Πρόβος έν&ένδε άπρακτος άνεχώρηβε, Πέτρον βτρατη- Ρ 34

γον ϋνν Ονννοις τιβίν ές Ααζιχήν βαβιλεύς έπεμψε

Γουργένη οαη δνναμις ζνμμαχήοΌντα. έν τούτω ί£ ίο

Καβάδης βτράτευμα λόγου πολλοϋ άξιον έπί τε Τουρ-

γένην χαϊ "Ιβηρας έπεμψε χαι βχρατηγον άνδρα Πέρ-

6ην, ουαρίζην μεν το αξίωμα, Βόην δε 'όνομα. δ τε 11

Γουργένης ελάδβων όφ&εις η φέρειν την Περδών

εφοδον, επεί οϊ τα εκ 'Ρωμαίων ούχ ίχανά ην, %ύν

Ιβήρων τοις λογίμοις απαΰιν ίς Ααζιχήν έφυγε, την

τε γυναίχα χαι τους παΐδας ξύν τοις άδελφοΐς Επαγό

μενος, ών δη Περάνιος ο πρεββΰτατος ην. έν δε τοις 12

Ααζιχής δρίοις γενόμενοι εμενον ταΐς τε δυβχωρίαις

φραζάμενοι τούς πολεμίους ύφίβταντο. Πέρβαι δε 13

2ο αύτοίς έπιόπόμενοι ούδεν δ τι χαι λόγου άξιον 'έπραβ-

βον, τοϋ πράγματος βφΐβι δια τάς δυβχωρίας άντιβτα-

τονντος.

"Επειτα δε οϊ τε "Ιβηρες ίς Βυζάντιον παρεγένοντο 14

χαί Πέτρος ές βαβιλέα μετάπεμπτος ήλ%·ε, χαι το

25 λοιπόν βαϋιλεύς ΛαζοΙς ού βουλομένοις ί,υμφυλάββειν

την χώραν ήζίου, βτράτευμά τε χαϊ ΕΙρηναΙον άρχοντα

1 είςηλέοντι Ρ || 2 της] τής ίς Ρ \\ 3 ίοτϊ Ο \ διίχονσαν νθ \

(ί'χοαι σ || 4 οννοί Ο \\ 6 βοβπορϊται ναΤΤ || 6 (Μ ΟΤΡ] δε τώ νΡ\\

7 άπρακτος ίνΦίνδε IV || 8 ξύν ΡΤν | οϋνοις (? || 9 γονρμένγ/ >Γ||

10 ποΧΧον άξιον ν&] άξιον πολίονΡ || 1&όφ9ε1ςΟΡ]φανεΙςν || 14οΐ

οιη.ΡΙΙ 1(>1φνγεβάά.]φενγει οοάά. || 16 αννν\\Π πρεαβντατοςνβ-]

πρεαβντιρος Ρ || 18λαξιχοΙς(τ\\ ι"μαινονΡ{\ 20ίπισπώμινοιν\\2ΖεΙς ό
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15 πέμψας. εβτι δε φρούρια εν Ααζοΐς δύο εύ&ύς είβιόντι

έχ των Ιβηρίας δρίων, ων η φυλακή τοϊς έπιχωρίοις

έχ παλαιού επιμελής ήν, χαίπερ ταλαιπωρία πολλή

έχομένοις, επει οϋτε βϊτος ένταϋ&α ούτε οίνος ούτε

16 αλλο τι άγα&δν γίνεται, ου μην ουδέ τι ετέρω&εν 5

έδχομίξεβ&αι διά την βτενοχωρίαν οίόν- τέ έβτιν, οτι

α μη φερόντων ανθρώπων, έλύμοις μέντοι τιβιν έν-

ταν&α γιγνομένοις εΐ&ιβμενον βφίβιν οί Λαξοι αποξην

Ιβ'Βίιϋί'βχνον. τούτους έ%ανα6τή6ας έν&ένδε βαβιλεύς τους

φρουρούς, βτρατιώτας 'Ρωμαίους ίχέλευεν έπΐ τη φυ- ίο

19 λαχη των φρουρίων χα&ίβταβ&αι. οϊς δή χατ άρχάς

μεν έπιτήδεια μόλις Λάζοι εφερον, ύβτερον δε αυτοί

τε πρδς την νπουργίαν απείπον χάί 'Ρωμαϊοι τά φρούρια

ταϋτα έζέλιπον, οι τε Περβαι πόνω αυτά ούδενι έβχον.

ταϋτα μεν ίν ΑαζοΙς γέγονε. ΐ5

20 'Ρωμαϊοι δε, Σίττα τε χαι Βελισαρίου ηγουμένων

βφίοΊν, ές Περβαρμενίαν την Περβών χατήχοον έββα-

λόντες χώραν τε πολλην έληίβαντο χαι Αρμενίων

21 πάμπολυ πλη&ος άνδραποδίδαντες απεχώρησαν, τούτω

δ\ τω 'άνδρε νεανία μεν χαΐ πρώτον υπηνητα η"βτην, 20

Ίουβτινιανοϋ δε ατρατηγοϋ δορυφόρω, ος δη χρόνφ

νβτερον ξύν Ίουβτίνω τφ %·είω την βαδιλείαν εδχεν.

ετέρας δε έββολης 'Ρωμαίοις ές !Λρμενίαν γεγενημένης

Ναρβης τε χαι Άράτιος παρά δόζαν ύπαντιάβαντες ές

1 οί. VIII 13, 15

1 πέμψας νΡ] πέμιραι (χ || 3—4 πολλή έχομ. Γ£] έχομ.

πολλή Ρ || 5 άλλο τι ν&] τι &λλο Ρ | γίγνιται V || 8 γινομένοις Ο ||

10 ίχέλεναεν Ο \\ 13 την οία. θ || 14 πόνω αύτά νθ] αύτά πό

νω Ρ || 15 γέγονεν θ || 17—18 έαβάλλοντες V, ίμβαλόντες β,

ίαβαλλόντες Ρ || 20 δ£] μεν Ο \ πρώτον Θ ρΓ. πι/) πρώτω 7Ρ,

πρώτων θ ρΓ. πι. οοπ\, οί. Ηοιη. Π. 24, 348. Οά. 10, 279 ||

22 Ίουβτίνω] Ιουβτινιανώ θ || 23 εΐββολής Ο
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χείρας ήλ&ον. οΐ ον πολλώ νβτερον ές 'Ρωμαίονς τε 22

αυτόμολοι ΐχοντο και ξύν ΒελιβαρΙω ες Ίταλίαν έβτρά-

τενβαν, τότε μέντοι τοις άμφι Σίτταν τε και Βελιβά

ριον ξνμβαλόντες το πλέον έβχον. εΐβέβαλε δε χαΐ 23

5 άμφί. πάλιν Νίβφιν άλλη 'Ρωμαίων βτρατιά, ής Λφε-

λάριος έχ Θράκης ηρχεν. οΐ φενγοντες εύ&νωρον την Ρ 35

άναχώρηβιν έποιήβαντο, καίπερ ούδενος βψίβιν έπε%ιόν-

τος. διό δη Αφελάριον μεν παρέλνβε της αρχής 24

βαβιλενς, Βελιβάριον δε άρχοντα καταλόγων των έν Β 60

ίο Λάρας κατεβτήβατο. τότε δη αντώ ξνμβονλος Τ}ρέ&η

Προκόπιος, ος τάδε ζννέγραψε.

ιγ'. Χρόνω δε ού πολλώ νβτερον Ίονβτΐνος βαβι- αργ.6»"^!.

λέα τον άδελφιδονν Ίονβτινιανον ξνν αντώ άνειπών

έτελεντηβε, και άπ' αντον ές μόνον Ίονβτινιανον ή ββι»8»"1^!

15 βαβιλεΐα ηλ&εν. ούτος Ίονβτινιανός έκέλενε Βελιβάριον 2

δείμαβ&αι φρονριον έν χωρίω ΜΙνδονος, ο προς αντοίς

έβτι τοις Περβών όρίοις, έν άριβτερα ές Νίβφιν Ιόντι. 6 3

μεν ονν βπονδγι πολλή τά βαβιλεϊ δόζαντα επιτελή έποίει,

τό τε όχνρωμα ές νψος ήδη πολναν&ρωπία τεχνιτών

20 τίρετο. Πέρβαι όε άπεΐπον μή οίκοδομήβαβ&αι περαι- 4

τέρω μηδέν, ον λόγοις μόνον, άλλα και τοις έργοις

12 Μ&1. 424, 17. ΟΙιτοη. Ρ&βοΐι. I 616, 20. 617, 9. ΤΗβορΙι.

I 173, 17. Ειΐ3,£Γ. IV 9. Οβάτβη. 641, 23. 642, 2. Ζοηβ,Γ. ΠΙ 269 β*

270. ΟΓ&ιηβΓ. Αη. ΡαΓ. II 109. Νϊοβρίι. XVII 7. .ΤονΙ. Εοπι. 362.

Μβ,ΓΟβΠ. Οοιη. &ά α. 527

4 ΐΜβαΧΧε Ρ || 5—6 λιβελάριος V] λιβέριος'β, λιχελάριος Ρ,

ΛιβεΧάριος νϊάβίιΐΓ ϊάβπι Θ88β, φΐϊ άιοϊίιΐΓ ΙΛβΓαιϊοΒ α ΖαοΙι.

154, 2 || 6 εύ&νωρόν] εύ&ν όρων Ρ || 8 Χιβίριον Ο, λιχελάριον Ρ |

μεν παρέλναε νθ~\ παρεΊυαε μεν Ρ || 10 αύτώ ΨΌ] αύτον Ρ |

εύρέ&η V || 11 ξυνέγραψεν Ο \\ 12 δε ϋίηά.] τε οοάά. || 12—13

βαβιλενς Ρ || 13 άδεΧψιδοΰν αύτον α,άάϋ Ρ | αντώ οοάά. |

άνειπών ΥΡ\ άνεϊπε, δλίγω δε νατερον Ο || 16 δείμασ&αι] δειμ&-

α&αι θ | χώροι Ο | μινδονος 0\\ 17 ϊ*5 Ο || 18 έπιτελ-ή έποίει Ύ&]

έποίει έτιιτελή Ρ || 21 Ιόγοις ΥΟ] λόγω Ρ
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5 διακωλυται άπειλούντες ουκ ές μακράν έβεβ&αι. ταύτα

έπεί βαβιλενς ^κουβεν (οΰ γαρ οιός τε ήι> Βελιβάριος

Πέρβας έν&ένδε τω παρόντι βτρατω άποκρούεβ&αί),

άλλην τε βχρατιάν έπήγγελλεν αυτόβε Ιέναι και Κούτζην

χε και Βούξην, οΐ των εν Λιβάνω βτρατιωτών ήρχον 5

τότε. τούτω δε άδελφώ μεν έκ Θράκης ηβτην, νέω

δε αμφω και ον %ύν τω άβψαλεϊ τοις πολεμίοις είς

6 χείρας Ιόντε. έκάτεροι μεν ονν ζυλλεγέντες έπι την

οίκοδομίαν ά&ρόοι ψ,βαν, Πέρβαι μεν αυτήν παντί

β&ένει διακωλύβοντες, 'Ρωμαΐοι δε τοις τεκταινομένοις ίο

7 έπαμννούντες. μάχης δε καρτεράς γενομένης ηββωνται

'Ρωμαΐοι, φόνος τε αυτών πολύς γέγονε, τινάς δε και

8 έξώγρηβαν οΐ πολέμιοι, έν τούτοις ϊ\ν και Κούτξης.

Β 61 ο·υ<? δη οΐ Περβαι απαντάς ές τά οίκεΐα ΐ/βη άπαγα-

γόντες, δηβαντές τε τον άπαντα χρόνον εν βπηλαίψ ΐ5

κα&εΐρζαν, και τον φρουρίου την οίκοδομίαν ονδενύς

έτι αμυνομένου είς έδαφος κα&εΐλον.

9 "Τβτερον δϊ βαβιλεύς Ίουβτινιανος βτρατηγόν της

ε'ω Βελιβάριον καταβτηβόμενος, βτρατεύειν έπι Πέρβας

έκέλενεν. 6 δε βτρατιάν λόγου πολλού &%ΐαν άγείρας 2ο

10 ές Λάρας ήλ&ε. καί οι Ερμογένης ζυνδιακοβμήβων

Ρ 36 τον βτρατον έκ βαβιλέως άφίκετο, το τού μαγίβτρου

αξίωμα έχων, ος Βιταλιανώ παρηδρευε πρότερον, ηνίκα

11 βαβιλεΐ Άναβταβίω πολέμιος ήν. καί 'Ρονφϊνον δε

πρεββευτήν βαβιλεύς έπεμψεν, ον δη έν Ίεραπόλει τη α

14 Μβΐ. 441 || 18 Μ&1. 445, 14 || 24 Μβ,Ι. 467, 3

1 ϊ/ϊ V \\ 2 ή'κουβε θ || 4 έπήγγιλλεν Υβτ] έπηγγειΧιν Ρ \

αύτόβε~\ αύτός V \ χονττίξην Ο || 6 ηα&ην β Κ 7 & Ρ § 9 ΐ!)ΐβαν

Βι·αυη] ήβαν οοάά. || 13 τούτοις ΓΡ] τοις Ο || 14 ίίβΡ || 17 έβ θ ||

2δ πρίββ. βααιλ. Υθ] βααιλ. πρισβ. Ρ | έν οχα. θ
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προς τω Ευφράτη ποταμώ με'νειν, εως αντος δημήντ],

εκέλευε. λόγοι γαρ ηδη πολλοί αμφοτε'ροις άμφι τι]

εΙρήνη έγίνοντο. άφνω δέ τις Βελιβαρίω τε και Έρ- 12

μογένει άπήγγελλεν ώς Πέρϋαι έββάλλειν επίδοξοί

5 εΐβιν Ις γήν την 'Ρωμαίων, πόλιν Αάρας αίρήδειν έν

βπονδϊ) έχοντες, οί δε ταύτα άκούβαντες τά ίς την 13

παράταί,ιν έξηρτύοντο ωδε. της πύλης, ί) πόλεως Νι- Μβ°8β530"η

δίβιδος καταντικρύ κείται, ου μακράν άπο&εν, άλλ'

όδον λί&ον βολην, τάφρον βα&εΐάν τινα ωρυϊ,αν, δι-

ιο εξόδους πολλάς εχουδαν. ουκ ίχ' εν&είας μέντοι ή

τάφρος ηδε όρώρυκτο, αλλά τρόπω τοιωδε. κατά μεν 14

τό μέβον βραχειά τις έγεγόνει εν&εΐα, έφ' εκάτερα δε

αντης όρ&αί κεραΐαι πεποίηντο δύο, ίς τε τά πέρατα

ταϊν δρ&αϊν κεραίαιν αύ&ις τάς τάφρους έπΐ πλεϊδτον Β 62

15 εύ%είας έξ,ήγον. οί μίν ουν Πέρδαι ουκ ίς μακράν 15

δτρατω πολλω ήλ&ον, εν τε !Λμμώδιος χωρίω, πόλεως

Λάρας μετρώ είκοδι δταδίων άπέχοντι, έδτρατοπεδεύ-

δαντο άπαντες, άρχοντες δε άλλοι τε ήδαν και 16

Πιτυάζης και Βαρεβμανάς ετερόφ&αλμος. δτρατηγος

20 «<? άπαβιν έφειδτήκει, Πέρδης άνήρ, μιρράνης

4—5 άπήγγελλεν— Ρωμαίων] Ό δε άπήγγειλεν , ώς Πίρβαι

έπίδοζοί είαιν ές την 'Ρωμαίων γήν εΐββάλλειν. άντί τον προσδό

κιμοι 8ηϋ. β. ν. έπίδοΙ-ος || 6 οί. ΤΚβορΙι. I 181, 1 || 19 Πιτυάξης
•ήάβίατ 8Ϊριϊβθ3,Γθ πιβ^ίβΙτΛίαιη. οί. Ζβ,οΐι. 173, 21. ϋαβ Οβίιβ,ΐϊ

άββ νϊί3.χ8>, (ΙβΓ (ΙογΙ; 8.1β Η^ραΓοΙι (Ιββ Κδηΐ£3 ^βββίζί νταν. . . .

2 άμφοτέροις νθ] Οώι. Ρ || 3 άφνω] αμφω ΟΡ || 3—4 ερμογε-

νη ν\\ 5 ίαράς V \\ 7 νιβίβιως V \\ 8 κατάντικρυ Ρ |] 10 έπευδείας (τ ||

13 χεραΐαινΡ] μαχραϊαι Ο \ πεποίηνται ΘΡ \ τε νΡ]οτα.θ \\ 14χε-

ραίαιν ΥΡ] μαχραίαιν θ || 16 πόλεως ΥΡ] οτα. β- || 17 ίαράί V |

βταδίων] τό βτάδιον πόδας ϊχει ρνδ', έπεϊ καΐ τό μίλιον ίπτά

περιέχει οταδίονς, όπερ μίλιον χίλιους όκταχοβίονς {χει πόδας,

οϋχΐ ο τι οί πολλοί λίγουαι χίλιους μόνους, ίπεί μίλια τά χίλια

παρά $ωμαίοις. Β6ΗοΙ. Ρ || 19 πιτυάξης Ρ | βαρεσμάνας Ο- ||

20 έφεατήχει Ρ \ μηρράνης θ
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μίν το αξίωμα [ούτω γάρ την αρχήν καλονβι Πέρβαί),

17 Περόξης δε όνομα, ός δή αντίκα παρά Βελιβάριον

πέμψας το βαλανεϊον έν παραβκευη έκέλευε ποιεϊδ&αΐ'

λοϋβ&αι γάρ οΐ ένταύ&α τη νβτεραία βουλομένω είναι.

18 ίιδ δή 'Ρωμαΐοι τά ες την ξυμβολήν καρτερώτατα 5

έξηρτύοντο, ως ήμερα τη έπιγενηβομέντ] μαχούμενοι.

19 "Αμα τε ηλίω άνίβχοντι τούς πολεμίους έπι βφας

προΐόντας δρώντες έτάξαντο ώδε. εν&είας μεν τά

έβχατα της άριβτεράς, τ) ένερ&εν τ\ν της δρ&ής κεραίας

μέχρι ές τον λόφον, ος ταύτη άνέχει, Βούξης είχε ξύν ίο

ίππενβι πολλοίς καΐ Φάρας "Ερονλος ξύν δμογενέβι

20 τριακοβίοις' έν δεξιά δε αυτών της τάφρου έκτος κατά

την γωνίαν, η τε δρ&ή κεραία και η έν&ένδε

εύ&εΐα έποίει, Σουνίκας τε ήν και ΑΙγάν Μαββαγεται

Β 63 γένος, ί,ύν Ιππεϋβιν έξακοβίοις, όπως, ί)ν οι τε άμφϊ ΐ5

Βούξην καΐ Φάραν τραπεϊεν, αύτοι πλάγιοι κατά τάχος

Ιόντες κατά νώτου τε τών πολεμίων γινόμενοι τοις

έκείνη 'Ρωμαίοις άμύνειν εύπετώς δύνωνται. έπι &ά-

21 τερα δε τρόπω τω αύτω έτετάχατο' της μεν γάρ εύ&είας

τά έβχατα Ιππείς πολλοί εΐχον, ων Ιωάννης τε δ Νι- 2ο

κήτου ήρχε και Κύριλλός τε και Μάρκελλος" ξυνην δε

αύτοΐς και Γερμανός καΐ Λωρό&εος· ές γωνίαν δε την

Ρ 37 έν δεξιά Ιππείς έτάξαντο έξακόβιοι, ών Σίμμας τε και

'Λβκάν Μαββαγέται %ρχον, ίνα, όπερ εΐρηται, τών

3—4 τό—είναι] οϋβ,ϊ Βιιϊά. 8. ν. λουτρό»»

2 βελιααάριον θ || 3 ποιεϊα&αί] γενέα&αι &\άά. || 4 λονεα&αι θ ||

7 τ«] ίέ ϋίηά. || 8 προϊόντες θ \ έτάξαντο νθ] έτάττοντο Ρ ||

9 κεραίας νΡ] μαχραίας Ο \\ 11 πολλής V | ανν V || 13 γονίαν θ \\

17 γενόμενοι Ρ || 19 τω οχη. β || 21 χαϊ Κι5ρ.] χαϊ οτα. V ||

22 γονίαν (τ || 23 έν δεξιέ νΡ] δεξιάν Θ | έτάττοντο Ρ \ αίμαςΟΡ\

24 Λαχάν] "Αψχαλ ΜαΙ. 462, 10. 464, 1
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άμφι τον Ίωάννην τρεπομένων, αν ούτω τύχη, αυτοί

έν&ένδε έξανιβτάμενοι κατά νώτου των Περβών ϊωβι.

πανταχή δε της τάφρον οι τε τών Ιππέων κατάλογοι 22

χαι δ πεζός βτρατδς ϊβτατο. ών δη 'όπιβ&εν οΐ τε

άμφΐ Βελιβάριον χαΐ Έρμογένην κατά μέβους ε'ιβτή-

χεβαν. ώδε μεν 'Ρωμαΐοι ές πενταχιβχιλίους τε χαι 23

διβμνρίονς ξννιόντες έτάξαντο, Περβών δε δ βτρατ'ος

μυριάδες μεν τέββαρες Ιππέων τε χαΐ πεζών ήβαν,

εφεξής δε άπαντες μετωπηδδν ΐβταντο, ώς βα&ύτατον

της φάλαγγος το μέτωπον ποιηβόμενοι. χρόνον μεν 24

ονν πολύν μάχης ές αλλήλους ουδέτεροι ήρχον, αλλά

%-κυμάζουβΙ τε την 'Ρωμαίων εύχοβμίαν Πέρβαι έωχεβαν

χαι ο τι χρήβονται τοις παροϋβιν άπορουμένοις.

Της δε ήμέρας άμφϊ δείλην δψίαν μοίρα τις τών 25

Ιππέων, οΐ χέρας το δεξιον είχον, άποβχιβ&έντες τοϋ

άλλον βτρατοϋ τοις άμφι Βούζην τε χαι Φάραν έπήλ&ον. Β 64

οί <5ί δπίβω χατά βραχύ ύπεχώρηβαν. Πέρβαι δε 26

αυτούς ούχ έδιωξαν, άλλ' αυτόν ίμενον, χύχλωβιν,

οΐμαι, προς τών πολεμίων τινά δείβαντες. μετά δε

'Ρωμαΐοι μεν οΐ φυγόντες έχ τοϋ αίφνιδίου προς

αυτούς ωρμηβαν. οί ούχ νποβτάντες την έφο- 27

δον δπίβω άπήλαννον ες την φάλαγγα, χαϊ αύ&ις οΐ

τε άμφι Βούζην χαι Φάραν έν χώρα τη οίχεία έτά-

ξαντο. έν τούτω τω έργω Περβών επτά έπεβον, ών 28

δη τών δωμάτων 'Ρωμαΐοι έχράτηβαν, χαι τδ λοιπδν

ήβνχάζοντες έν τάξει εχάτεροι ίμενον. εις δε άνήρ 29

Πέρβης νεανίας, 'άγχιβτα τοϋ 'Ρωμαίων βτρατον τον

1 τύχοι Ο || 2 έξιβτάμ,ενοι (τ || 3 πανταχή νθ] ■πανταχού Ρ||

7 δνσμνρίονς ΫΟγ ρΓ. πι. Ρ || 10 ποι-ηαάμενοι Ρ \\ 11 ον$έτεροι\

ούδ' έτεροι V || 16 κέρας 7Ρ] το κέρας Ο || 20 μ,ϊν οΐ Ονα. θ \

προς ΤΡ] έπ' Ο
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'ίππον έλάβας, προύκαλεΐτο απαντάς, εί' τις οί βούλοιτο

30 χείρας Ιέναι. και των μεν άλλων νποβτηναι τον

κίνδυνον έτόλμα ουδείς, Ανδρέας δε ήν τις εν τοις

Βούζου οίκείοις, ον δτρατιώτης μεν ούδε' τι άβκήόας

των κατά τον πόλεμον πώποτε, παιδοτρίβης δε καί 5

31 παλαίβτρα τινϊ έν Βυζαντίω έφεβτηκώς. δώ δη και

τω ΰτρατώ εΐπετο, ατε τον Βονζον δώματος εν βαλανείω

έπιμελούμενος, γένος δε Βυζάντιος ην. ούτος έ&άρβηβε

μόνος, οντε Βονζον οντε άλλον δτονοϋν έπαγγείλαντος,

αυτόματος τώάν&ρώπω ες μονομαχίαν έπε'Ε,ιέναι. φ&άβας ίο -

#£ τον βάρβαρον έτι περιβκοπούμενον οπη δρμήΰεται,

32 παρά μαζόν τον δε&,ών τω δόρατι παίει. δ δε πληγην

ανδρός Ιβχνροϋ λίαν ουκ ένεγκών έκ τοϋ ΐππον ες έδαφος

πίπτει, χαΐ αντδν ΪΑνδρέας μαχαίρα τινϊ βραχεία

ώδπερ Ιερείον νπτίως κείμενον έ&νβε, κρανγή τε νπερ- 15

Β 65 φνής έκ τε τον περιβόλον και τον 'Ρωμαίων βτρατο-

33 πέδον η"ρ9-η. Πέρδαι δε τω γεγονότι περιαλγήβαντες

Ρ 38 έτερον είς την αντην πραζιν Ιππέα κα&ηκαν, άνδρεΐον

μεν και μεγέ&ονς δώματος πέρι εν ηκοντα, ον νεανίαν

δέ, άλλά καί τινας των εν τη κεφαλή τριχών πολιδν 2ο

34 'όντα. ος δη παρά τδ των πολεμίων βτράτενμα επιών,

έπΐ πλείβτον δε την μάβτιγα βείων, $ παίειν τον

ϊππον είώ&ει, 'Ρωμαίων τον βονλόμενον ές μάχην

35 έκάλει. ούδενδς δέ οί έπεζιόντος, Ανδρέας αν&ις

απαντάς λα&ών ές μέβον ηλ&ε, καίπερ αντώ προς τον 25

36 Ερμογένους άπειρημένον. άμφω γονν τοίς δόραόιν

ές άλλήλονς &νμώ πολλώ εχόμενοι ωρμηβαν, και τά

1 ΐπον Ο | οί] V, οτη. Ο || 5 παιδατρίβης Ρ || 9 οϋτ8—

οίτϊ] ούδΐ—οίίτε νΡ, ονδί—ονδε 6? | έπαγγεΙΧΧαντος Ρ I

13 Ιβχνροϋ ροβΐ ίνεγκών ίΓ&ηΒροηίΐ θ \\ 14 βραχεία V || 22 ίέ 71Ρ]

τε α | τον ΘΡ] ΟΏΧ. V \\ 24 αν»ις ν&] ομ. Ρ || 26 άπηρψ

μ,ένον Ο || 27 καί τά] «ατά V
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τε δόρατα τοίς δώραζιν έρειβ&έντα δεινώς άπεκρούβ&η

οΐ τε ίπποι ές τάς κεφαλάς άλλήλοις βνγχρούβαντες

επεβόν τε αυτοί και τούς έπιβάτας άπέβαλον. τώ #£ 37

άνδρε τούτω άγχιϋτά πη πεβόντε άλλήλοιν έζανίβτα-

5 6&αι όπονδη πολλή άμφω ήπειγέβ&ην, άλλ' 6 μεν

Πέρβης τσϋτο δραν, άτε οί τον μεγέ&ονς άντιβτατονν-

τος, ονκ ενπετως εΐχεν, Ανδρέας δε προτερηβας (τοντο

γάρ αντώ η κατά την παλαίβτραν μελέτη έδίδον) τώ

τε γόνατι έί,ανιβτάμενον αύτόν ετνψε χαί αν&ις είς

ίο το έδαφος πεβόντα έκτεινε, χρανγή τε έχ τον τείχονς 38

και τον 'Ρωμαίων βτρατον ονδέν τι ήβδον, εΐ μη και

μάλλον, ηρ&η' και οί μεν Πέρβαι ές το Χμμώδιος

την φάλαγγα διαλνϋαντες άνεχώρηδαν , οί δε 'Ρωμαίοι

παιανίβαντες εντός τον περιβόλον έγένοντο. ήδη γάρ 39

15 χαί ζννεβκόταζεν. οντω τε αμφότεροι την νύκτα εκεί- Β ι

νην ηνλίβαντο.

ιδ'. δε νΰτεραία Πέρβαις μεν βτρατιώται

μύριοι έκ Νιβίβιδος πόλεως μετάπεμπτοι ηλ$ον, Βελι-

βάριος δε και Ερμογένης προς Μιρράνην έγραψαν τάδε

«ο ,,Πρώτον άγα&όν την είρήνην είναι ώμολόγηται παρά

^πάντων άν&ρώπων οϊς τι καϊ κατά [το] βραχύ λο-

,,γιβμον μέτεβτιν. ωβτε ην τις διαλντής αύτης γένοιτο, 2

,,τών κακών αΐτιώτατος αν ού τοίς πέλας μόνον, αλλά

,,χαϊ όμογενέβι τοίς αντον εΐη. βτρατηγός μεν ονν

25 ,,&ρι6τος ούτος έκεϊνός ίβτιν, ός δη έκ πολέμον είρήνην

,,διατί&εβ&αι ικανός πέφνκε. βύ δε των πραγμάτων 3

2 άλλήλονς V || 4 πιβόντεν V || 5 π<ΛΧ% οιη. θ \\ 1 ον% Οίη. (? ||

9 τι νβ] οτα. Ρ \ ές θ || 12 άμμώοιον θ || 14 παιωνίβαντες V ||

15 £ννιβχόταΰΐν V | 18 νιαίβεως V || 19 μιράνην Θ || 21 \το]

ϊηοΐυθίί Ηοββοΐι. || 22 μέτεατιν Ρ] πάρεβτιν ν(τ \ διαλύτης V \\

23 μόνον <?] οπι. νΡ ϋ 24 αντον οοάά. || 25 άριστος οπΗ88απι

βτ&ϊ ϊη θ, ρΓ. ω. ΒΐιρρΙβίΛίπι ββΐ

Ρβοοορπιβ, βύ. Η»«Γ7· I. δ
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,,εν κα&εβτώτων 'Ρωμαίοις τε χαι Πέρβαις πόλεμον

,,έπάγειν ήμίν αΐτίαν ουκ έχοντα έγνωκας, καίπερ

,,έχατέρου μεν βαβιλέως είρηναία βονλενομένον, πρέ

σβεων δε παρόντων ήμίν εν γειτόνων ήδη, οΐ δή τά

^διάφορα τη ες αλλήλους ομιλία ουκ είς μαχράν δια- 5

„λν6ονοΊν, ήν μή τι άνήκεβτον έχ της 6~ής έφόδον

η%νμβαϊνον ταντην ήμίν άναβτελλειν τήν έλπίδα

39 ,,Ιβχύβη. αλλ* άπαγε ότι τάχιβτα τον βτρατον ε*ς τά

,,Περβών ή&η, μηδε τοις μεγίβτοις άγα&οϊς έμπο-

,,άών ΐΰταοΌ, μή ποτε Πέρβαις, ώς το είκος, εΡης των ίο

5 ,,ζνμβηβομένων δεινών αίτιος." ταντα επεί Μιρράνης

άπενεχ&έντα τά γράμματα ειδεν, αμείβεται ωδε ,^Εποί-

„η6α αν τά αΐτονμενα, τοις γεγραμμένοις άναπειβ&εις,

,,εΐ μή 'ΡωμαΙων ή έπιβτολή έτνγχανεν ονβα, οϊς το

,,μϊν έπαγγέλλεβ&αι πρόχειρόν έβτιν, έργω δε τά ΐ5

,,έπηγγελμένα έπιτελεΐν χαλεπώτατόν τε χαι χρεϊ66ον

67 ,,έλπίδος, άλλως τε ήν χαι 'όρκοις τιβΐ κνρώβητε τά

6 ,,ζνγχείμενα. ημείς μεν ονν προς τήν νμετέραν άπει-

,,πόντες άπάτην εν δπλοις ήναγκα0με%·α παρ' νμας

,,ήχειν, νμεϊς δε, ώ φίλοι 'Ρωμαΐοι, μηδέν άλλο το 20

,,λοιπον οί'εβ&ε ή πολεμητεα νμίν ες Πε'ρβας είναι,

,,ένταν&α γάρ ήμάς ή τε&νάναι ή χαταγηράβχειν δεήβει,

,,έως έργω τά δίχαια προς ήμας δήβεβ&ε." τοβαντα

7 μεν καϊ ό Μιρράνης άντέγραψεν. αν&ις δε οΐ άμψι

Βελιδάριον έγραψαν ώδε ,,Ον πάντα χρή, ώ βέλτιβτε 25

,,Μιρράνη, τη αλαζονεία χαρίζεβδαι, ονδε τοις πέλας

4 έγγΒΐτόνων Ο || 9 μηίέ] μη ίέ ν& || 9—10 έμποδών

οπιίβΒίιπι θΓ3,ί ϊη 6τ, ρΓ. ιη. δΐιρρίβίηιη ββΐ | 16 χαλίποατατόν τι θ]

οτα. νΡ || 17 χνρώβηται Ο, χνράσητι βπρθΓΒΟΓ. αι Ρ || 18 ήμι-

τέραν νβ || 21 οί'εΰ&αι θ || 22 δέηβιι Β,τΛβ η χαταγηρ. ϊτ&ηα-

ροηϋ β || 23 9ήΌιτε θ || 25 βΐΧιβαάρ. β* ϊη&3, Θ
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,,έπιφερειν όνείδη τά μηδαμό&εν προβήκοντα. *Ρου- 8

„φΙνον γάρ επί πρεββεία ήκοντα ουκ άπο&εν είναι

,,ήαεϊς τε είπομεν ξνν τφ άλη&εϊ και αυτός ουκ ές

,,μαχράν εΐβη. γλιχομενοις δε ΰμίν πολεμίων έργων 9

ό ,,άντιταζόμε&α %νν θεω, όν ήμϊν Ιν τω χινδύνω

,,ί,υλλήψεβ&αι ΐβμεν, ήγμένον μεν τη 'Ρωμαίων άπραγμο-

,,βύνη, αλαζονεία δε τη Περβων νεμεΰήβαντα χαΐ οϊς

,,έπΐ τήν είρήνην προκαλονμένοις ήμϊν είτα άντιτείνειν

,,έγνώχατε. άντιταί,όμε&α δε τά γεγραμμένα παρ' εχα- 10

ίο ,,τερων άπ' άκρων βημείων ές τήν ί,νμβολήν άναψά-

μενοι." τοβαντα μεν ή γραφή έδήλου. Μιρράνης δε 11

και αν&ις αμείβεται ωδε ,,Ούδε ήμεϊς ανεν δεών των

Ημετέρων ές τον πόλεμον κα&ιβτάμε&α, %νν αντοϊς

„δε παρ' ύμας ήξομεν, οϋβπερ τη ΰϋτεραία Πέρβας ές

ΐ5 ,γάάρας έββιβάβειν έλπίδα εχω. αλλά μοι τό τε βαλα- 12

,,νεΐον χαι αριβτον έν παραβκευη τον περιβόλου έντός

,,γινέβ&ω". ταντα οΐ άμφι Βελιϋάριον άναλεζάμενοι

παρεόχενάζοντο ές την ξυμβολήν.

Τη δε Επιγενόμενη ήμερα Πέρβας απαντάς Λ£ριΐ3Β68

«ο ήλιου άνατολάς ζυγκαλέβας Μιρράνης ελεξε τοιάδε

,,Ονκ άγνοώ μεν ως ού λόγοις των ήγονμένων, άλλ'

,,άρετη τε οίκεία χαϊ τη ες αλλήλους αίδοί δαρβεϊν έν

,,τοϊς χινδύνοις εΐώ&αβι Πέρβαι. όρων ίί υμάς δια- 14

λογιζόμενους τί δήποτε ου ϋυνει&ιόμένον 'Ρωμαίοις

25 ,,πρότερον άνευ θορύβων τε χαϊ άταζίας είς μάχην

η1έναι, οΐ δε ξύν κόϋμω τινι εναγχος ούδαμό&εν βφίβι

2 πρεββεία 6?] πρεββείαν ΥΡ \\ 3 είς V || 5 άντιταί,ώμ,ε&α. ϋτ ||

6 βνλΧήψεβ&αι V || 13 «/$ V || 15 Λάρας] βάρας V | έββι

βάβειν ν(ί] έμ,βιβάβειν Ρ || 17 γίνεβ&αι (τ \\ 19 έπιγινομένη Οτ ||

20 άνατολήν Ρ\\ 21 άγνοώ μεν~\ άγνοωμεν Ϋ\\ 22 ί? άλλήίοις β ||

24 ού οτα. Όΐηά.. \ ξννει9ιβμένον Ο || 25 & θ || 26 οϊ\ ού Θ

δ*
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,,προβήχοντι Πέρβας έπιόντας υπέβτηβαν, τονδε εΐνεχα

,^παραίνεβιν ποιεϊβ&αί τινα είς νμ&ς εγνωχα, οπως μη

,,δόξ,η ονχ αλη&εϊ χρωμένοις νμΐν όφαλήναι βνμβαίη.

15 ,,μη γάρ οΐεβ&ε 'Ρωμαύονς άμείνους τά πολέμια έχ τον

,,αίφνιδίον γενέθ&αι μηδε αρετής τι η Ιμπειρίας χεχτη- 5

„6&αι πλέον, άλλα χαι δειλονς αντονς γεγονέναι

,,μ&λλον η τά πρότερα όντες έτνγχανον οΐ γε οντω

Ρ 40 ,,Πέρΰας δεδίαβιν ωβτε ονδε τάφρου χωρίς ές την

16 ,,φάλαγγα χα%1βταβ$αι τετολμήχαβιν. ονδε %νν ταύτη

,,μάχης τινός ηρξ,αν, αλλ7 έ«εΙ ές χείρας αντοϊς ονδα- ίο

γ,μως ήλ&ομεν, αβμενοί τε χαϊ χρεϊββον έλπίδος τά

,,πράγματα βφίβι χεχωρηχέναι οΐόμενοι έπι το τείχος

17 ,,έχώρηβαν. διό δη αντοίς ονδε ϊ,υντεταράχ&αι τε-

,,τύχηχεν, ονπω είς χΐνδυνον πολέμου έλ&ονβιν. ην

,,ίε' γε η μάχη Ιχ χειρός γένηται, δρρωδία τε αντονς ΐ5

,,χαΐ άπειρία περιλαβονβαι ές άχοβμίαν την βυνή&η,

18 ,,ώς τό είχός, χαταβτήβΌνοΊ. τά μεν ονν των πολε-

,,μίων τοιαντά έβτιν υμάς δε, ω άνδρες Πέρβαι, τον

1ϋΒ69„βαβιλέων βαβιλέως η χρίβις εΐβίτω. ην γάρ μη έπα-

,&Ιως της Περβών αρετής εν τω παρόντι άνδραγα- ϊο

,&ίζοιβ&ε, χόλαβις υμ&ς ονχ εύχλεής περιβτήβεται."

20 ουτω μεν Μιρράνης παραχελευβάμενος έπι τούς πολε-

μΐονς τό βτράτευμα ήγε. Βελιβάριος δε χαι Ερμο

γένης πρό τοϋ περιβόλου πάντας 'ΡωμαΙους άγείραντες

21 παρεχελενβαντο ώδε ,^ίΐς μεν ονχ εΙοΊ παντάπαβιν 25

,,άνύχητοι Πέρβαι ονδε χρείββονς η %νήβχειν, έπίβταβ&ε

1 έπήβτηβαν (χ || 3 άΧφΙ] 6τ | ξνμβαίη θ \\ 5 μτ]δε]

μη δε να | τι 7Ρ] οπι. Θ || 14 & V \\ 16 άπειρία] απορία V ||

17 καταοτήοουοι ν Ρ || 18 άνδρες πέρβαι νΡ] πέρβαι άνδρες Ο ||

20—21 άνδραγα&ίβοιβ&ε θ, πι»1ΐπι άνδραγα&ίζηο&ε || 22 μιράν-

νης Ο || 25 μεν] ο·ύ μεν V || 26 χρεΐττονς V



[ΡΚΟΟΟΡΠ ΡΕ ΒΕΙΛ,Ο ΡΕΕ8ΙΟΟ I. 14.] 69

,,δή που μάχτι τη προτέρα 6τα%μώμενοι' ως δε τη τί

,,άνδρία χαϊ βώματος Ιβχύϊ περιόντες αυτών μόνω

,,ητταβ&ε τω χοίς αρχουβιν άπει&έβτεροι είναι, ούδεϊς

„«ν άντείποι. όπερ έπανορ&οϋν πόνω ούδενϊ ΰμίν 22

,,πάρεβτι. τα μεν γαρ της τύχης έναντιώματα βπουδη

τ,έπανορ&οϋβ&αι ουδαμώς πέφυχε, γνώμη δε τών

,,οίχείων χαχων ραδίως αν άν&ρώπω Ιατρός γένοιτο"

,,ωβτε ην τών παραγγελλομένων χαταχούειν η βουλο- 23

,,μένοις υμϊν, αύτίχα δη άναδήβεύ&ε το τοϋ πολέμου

,,χράτος. οΐ γαρ ούχ αλλω τω ί) τω ήμετέρω άχόβμω

η&αρϋοϋντες έφ' ημ&ς ηΉουβι. βφαλέντες δϊ χαΐ νϋν 24

γ,της τοιαύτης έλπίδος ομοίως τη προλαβούϋη Συμβολή

„άπαλλά%ουβι. χαΐ το πλή&ος τών πολεμίων, ω μά-

,,λιβτα δεδίττονται, ύμάς ύπερφρονεϊν α%ιον. τό γαρ 26

,,πεζόν απαν ούδεν αλλο η όμιλός έΰτιν άγροίχων

,,οίχτρών, οΐ ές την παράταί,ιν έχ' 'άλλω ούδενϊ ερχον-

,,ται »). τείχος τε διορύττειν χαϊ τους τε&νεώτας

,,βχυλεύειν χαι τ'άλλα τοις βτρατιώταις ΰπηρετεΐν. διό 26

,,δη όπλα μεν, οϊς αν χαϊ τους ίναντίους ένοχλοΐεν

,,ονδαμη έχουβι, τους δε δνρεους τοιούτους τό μέγε&ος,

,^τροβέβληνται μόνον, όπως αύτοί προς τών πολεμίων Β 70

,,ηχιϋτα βάλλωνται. ούχονν άνδρες άγα&οϊ (ν τωόε 27

,,τω χινδύνω γενόμενοι ούχ εν τω παρόντι μόνον

,,Πέρβας νιχήβετε, αλλά χαι της άπονοίας χολάβετε,

,,ώς μήποτε αύ&ις είς γήν την 'Ρωμαίων ατρατεύβονται."

Τκύτην Βελιβάριός τε χαι Ερμογένης την παραί- 28

2 άνάριία Ο ]| 3 τώ] τό Ο | αρχονβιν νΡ] αρχουΰΐν άύ θ ||

4 άντιίπη V || 9 άναδήααα&ε V || 10 τώ] τώ άχόβμω τώ (? |

ήμιτέρφ] άμιτίρω V || 11 νμ&ς νθ | ηχονβιν Ρ || 15 ομιλλάς Ρ ||

16 αλλο V || 20 τοβοντονς θ || 22 βάλλωνται] βούλονται θ ||

23 χινάννω Ϋθ] πολέμα Ρ \ γινόμινοι Ο || 26 ίϊ (χ \ βτρατεν-

σωνται ΘΡ
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νεβιν ποιηβάμενοι, έπειδη Πέρβας δδώ Ιόντας επί

βφας είδον, τρόπω τω προτέρω κατά τάχος τους βτρα-

29 τιώτας διέταξαν. καΙ οί βάρβαροι παρ' αύτούς ηχον-

τες μετωπηδον έβτηβαν. ούχ απαντάς μέντοι Πέρβας

6 Μιρράνης άντίους τοις πολεμίοις, αλλά τους ημί- 5

βεις έβτηβε, τους δε άλλους 'όπιβ&εν μένειν εϊαβεν.

30 οι δη τούς μαχόμενους έχδεχόμενοι έμελλον άχμήτες

Ρ 41 έπι&ηβεβ&αι τοις έναντίοις, όπως άει έχ περιτροπής

31 άπαντες μάχωνται. μόνον δε τον των αθανάτων λε

γομένων λόχον ήβυχή μένειν, εως αυτός βημήνη, έχέ- ίο

32 λευεν. αυτός τε χατά μέβον τοϋ μετώπου ταζάμενος,

Πιτυάί,ην μεν τοις εν δεξιά, Βαρεβμαναν δε τοις ές

το άριβτερόν χέρας έπέβτηβεν. ούτω μεν αμφότεροι

έτετάχατο. Φάρας δε Βελιβαρίω τε χαϊ Έρμογένει

33 παραβτάς εϊπεν ,,Ουδέν μοι δοχώ ένταϋ&α %ύν τοις ΐ5

,^Ερούλοις μένων τους πολεμίους έργάδαβ&αι μέγα'

,,ην δε χρυπτόμενοι ές το χάταντες τούτο, είτα, έπειδάν

,,έν τω έργω γένωνται Πέρϋαι, δια τοϋδε τοϋ λόφου

,,άναβαΐνοντες έχ τοϋ αιφνίδιου χατά νώτου αυτών

Β 71 ,,ί'ωμεν όπιβ&εν βάλλοντες, τα άνήχεβτα αυτούς, ώς 2ο

,,τό είχός, δράβομεν." δ μεν ταύτα είπε, χαϊ έπει

τους άμφι Βελιβάριον ήρεβχε, χατά ταϋτα έποίει.

34 Μάχης δε άχρι ές ημέραν μέβην ουδέτεροι ^ΐρχον.

έπειδη δε τάχιατα η μεβημβρία παρώχηχεν, έργου οί

βάρβαροι είχοντο, τοϋδε εΐνεχα ές τούτον της ήμέρας 25

τον χαιρόν την ζυμβολήν άπο&έμενοι, ότι δη αυτοί

1 έπειδη] έπεί χαϊ Ο | άδω οπι. (? [| 5 ό 7Ρ] οπι. θ | μιράν-

νης Ο || 9 απαντάς θ | τόν οπι. θ || 9—10 Ιεγόμ,ενον Κ|| 12 πι-

τνάξην V] πιτνάξην 6τ, πιτιάξην Ρ \ είς Ο || 14 Φάρας] άρας V |

δ* οπχ. V | Ερμογένη V || 18 γίνονται Ο Ν 20 ΐομεν θ |

23 αχρις V \ ούδ' ξτεροι V || 25 τοϋδε] τον δε Ο
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μεν βιτίοις ές δείλην όψίαν χρήβ&αι μόνον εΙά&αβΊ,

'Ρωμαΐοί δε προ της μεβημβρίας, ωβτε ονποτε φόντο

αύτονς δμοίως άν&έζειν, ήν πεινώϋιν έπι&ώνται. τά 35

μεν ουν πρώτα τοζεύμαοΊν εχρώντο ές αλλήλους εχά-

5 τεροι, χαί τινα τά βέλη τω πλή&ει άχλνν επί πλεϊβτον

έποίει, έχ τε αμφοτέρων πολλοί έπιπταν, πολλώ δε

βνχνότερα τά των βαρβάρων βέλη έφέρετο. έν περί- 36

τροπΐ] γάρ άεΐ άχμήτες έμάχοντο, αίβ&ηβιν τον ποιου-

μένον τοις πολεμίοις ως ήχιβτα παρεχόμενοι, ου μέντοι

ίο ονδε ώς 'Ρωμαΐοί το έλαββον εΐχον. πνενμα γάρ

έν&ένδε έπίφορον έπϊ τους βαρβάρους έπιαεβον ου

λίαν αύτών τά το%εύματα ένεργεΐν εΐα. έπει δε άπαντα 37

έχατέρους τά βέλη ήδη έπιλελοίπει, τοϊς τε δόραΰιν

ές αλλήλους εχρώντο χαί ή μάχη έτι μάλλον έχ χειρός

15 έγεγόνει. 'Ρωμαίων δε χέρας το άριβτερόν μάλιβτα

έχαμνε. Καδιβηνοι γάρ, οι ταύτη ξύν τω Πιτυάζτ) 38

έμάχοντο, πολλοί έπιβεβοη&ηχότες έξαπιναίως έτρέψαντό

τε τους πολεμίους χαι φεύγουΰιν έγχείμενοι Ιβχυρό-

τατα βυχνούς έχτεινον. ο δή χατιδόντες οΐ ξύν τφΆ9

20 Σουνίχα τε χαι Άϊγάν, δρόμω πολλώ έπ' αυτούς Β 72

ηεβαν. πρώτοι δε οι τριαχόβιοι ξύν τω Φάρα "Ερου-

λοι εξ νψηλοϋ χατά νώτου τών πολεμίων γενόμενοι

έργα &αυμαβτά ες τε τους άλλους χαι τούς Καδιβη-

νούς επεδείχνυντο. οΓ δή έπει χαι τους άμφΐ τον 40

Σουνίχαν πλάγιους ήδη άνιόντας έπ' αύτούς είδον,

1 μόνον ονα.. ν\\Ά αντονς νθ] αντοϋ Ρ | έπίδωνται οοάά. ||

4 ές ονα.. 0\\1 των—βέλη] βέλη τών βαρβάρων V \ έφέροντο Ρ ||

7—Άτίΐριτρο7ίήνβ]έηιτροπή Ρ || 8έμ.άχοντο]ηααν& || ΙΟοΰίϊωςΤ]

ονδ' ως Θ, ον 8αϊ οϊ Ρ [| 13 έπείελοίπει V || 16 χαδιΰηνοϊς (τ |

ονν V | πιτνάδη θ, πιτιάξτ) Ρ || 20 Άϊγάν] άϊαάν νθ, άϊα&ν Ρ ||

21—22 ΈρονΙοι] Άονροι θ || 23—24 καδιβαηνονς (? || 26 αου-

νικ&ν V
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41 ές φνγήν ωρμηντο. της δε τροπής λαμπρας γενο

μένης, επειδή άλλήλοις ξυνέμιξαν οΐ ταύτη 'Ρωμαϊοι,

42 γέγονε φόνος των βαρβάρων πολύς, χαΐ αυτών κατά

κέρας το δεξιον ονχ ηββους η τριβχίλιοι εν τούτω τω

πάνω άπέ&ανον, οι ί£ λοιποί ές την φάλαγγα μόλις 5

43 καταφνγόντες έβώ%ηβαν. 'Ρωμαϊοί τε ούκέτι έδίωκον,

άλλ' εν τη παρατάξει ίκάτεροι έβτηβαν άντίοι άλλή-

λοις. ταϋτα μεν ούν έφέρετο τηδε.

44 Ρ 42 Μιρράνης δε άλλους τε πολλούς και τούς αθανά

τους λεγόμενους απαντάς ές μέρος το άριβτερον λάθρα ίο

έπεμψεν. οΐις δη κατιδόντες Βελιβάριός τε και Ερμο

γένης, τους άμφι Σουνίκαν τε καϊ Άϊγάν έξακοβίονς

ες γωνίαν την έν δεξιά ίκέλευον Ιέναι, ου δη οί ξύν

τω Σίμμα τε και Άβκάν ϊβταντο, καί αυτών 'όπιβ&εν

4ό των Βελιβαρίφ επομένων πολλούς εβτηβαν. Πέρβαι 15

μεν ούν, ο'ί κέρας το άριβτερον εΐχον Βαρεβμανα Ηγου

μένου βφίβι, ξύν τοις ά&ανάτοις ές τονς κατ αύτούς

'Ρωμαίονς δρόμω έβέβαλλον. ο'ι δε ούχ ύποβτάντες

46 την έφοδον ές φυγην ωρμηντο, τότε δή οΐ τε έν τη

γωνία 'Ρωμαΐοι και δβοι αύτών 'όπιβ&εν ήβαν, βπουδη 2ο

47 πολλή έπΐ τούς διώκοντας ηεβαν. άτε δ\ τοις βαρ-

βάροις έγκάρβιοι ίόντες, διεϊλον αυτών δίχα το βτρά-

Β 73 τευμα, και τούς μεν πλείβτους έν δεξιά ειχον, τινάς

δε καϊ έγκαταλειφ&έντας έν άριβτερα έποιη'βαντο. έν

τοις καϊ τον τον Βαρεβμανα το βημεΐον φέροντα ξνν- 2δ

έπεβεν είναι, ον δη ό Σοννίκας τω δόρατι έπελ&ων

1 ωρμηνται Ο || 4 ηαονς Ρ || 6 τενθ] δε Ρ || 9 μιράννης θ \

δε νβ] τε Ρ || 12 αίγάν Ρ || 13 γονίαν Ο || 14 Σίμμα] αημα β ]

16 βαρεαμανα V, βαρεαμάνα θ || 17 βφίαιν V || 18 έαέβαλον V,

εΙβίβαΧΧον Ο || 19 ωρμηνται Ο || 20 γονία (τ || 21 #έ] ίή Ο |

25 βαρεαμάνα θ
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παίει. ήδη τε Πέρβαι οι έν τοις πρώτοις διώκοντες, 48

αϊβ&όμενοι ο·δ ήβαν κακόν, βτρέψαντές τε τά νώτα και

τήν δίω%ιν χαταπανβαντες ίιέ αντονς ηεβαν, και άπ

αντοϋ αμφίβολοι προς των πολεμίων έγίνοντο. ζννέν- 49

τες γαρ των ποιούμενων οΐ φενγοντες άνέβτρεφον

αν&ις. οΐ τε γσϋν άλλοι Πέρϋαι και 6 των ά&ανάτων

λόχος, χεχλιμένον τε το βημείον Ιδόντες χαι ές το

έδαφος κα&ειμένον, έπΐ τονς έκείνη 'Ρωμαίονς ζνν τω

Βαρεβμανά ωρμηβαν. 'Ρωμαϊοι δε νπηντίαξον. καΐ 50

πρώτος Σοννίχας τον Βαρεβμαν&ν έκτεινε τε χαι έχ

τον ΐππον ες το έδαφος έ'ρριψε. χαι απ αντοϋ ές

δέος μέγα οί βάρβαροι ίμπεπτωκότες αλκής μεν ονχέτι

έμέμνηντο, άκοβμία δε πολλή έχόμενοι έφενγον. χαί 51

αντών 'Ρωμαϊοι κνκλωβίν τινα ποιηβάμενοι πεντακιβ-

χιλίονς μάλιβτα έχτειναν. οντω τε τά βτρατόπεδα παν-

τάπαβιν έκινή&η έκάτερα, Περβών μεν ές νπαγωγήν,

'Ρωμαίων δε ές την δίωζιν. έν τούτω τω πόνω δβοι 52

δή πεζοί έν τω Περβών βτρατενματι ήβαν, ρίψαντές

τε τονς Ονρεονς χαί καταλαμβανόμενοι χόβμφ ούδενΐ

προς των πολεμίων έχτείνοντο. 'Ρωμαίων μέντοι ή

δίωζις δι όλίγον έγένετο. Βελιβάριος γαρ χαι Έρμο- 53

γένης περαιτέρω ίέναι ονδαμή εΐων, δείβαντες μή τινι

ανάγκη Πέρβαι νποβτραφέντες τρέψωνται αντονς ονδενι

λόγω διώκοντας, ίχανόν τε αντοϊς κατεφαίνετο την

νίχην ακραιφνή διαβώβαβ&αι. μακρόν γαρ χρόνον 54

'Ρωμαίων τη μάχη έκείνη τή ημέρα ήββή&ηβαν Πέρβαι. Β 74

οντω μεν άπ' αλλήλων έκάτεροι διεκρί&ηβαν. Πέρβαι 55

7 ί/ϊ V || 8 ανν Ρ || 9 βαρεβμάνα Θ || 10 πρώτος ΘΡ] πρώ

τον V | βαριβμανάν V, βαρεαμάναν θ, μαρεομ,αν&ν Ρ \ έχ Οία, θ ||

13 χαϊ νθ] χαί χατ' Ρ || 16 & ύπαγ.] είς ύπαγ. Ρ || 18 έν] ές Ρ ||

19 &νραιονς θ || 20 πρός 76] πάρα Ρ || 23 τρέφονται Υθ
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οϋκέτι μάχην έκ τοϋ εν&έος ές 'Ρωμαίονς διενεγκείν

η&ελον. έγένοντο μέντοι άμφοτέροις τίνες £ξ έπιδρο-

μης έφοδοι, έν αις ουκ έλαββον 'ΡωμαΙοι έβχον. τα

μεν ονν βτρατόπεδα εν Μεσοποταμία τ%δε έφέρετο.

Ρ 43 ιε'. Καβάδης δε αλλο βτράτενμα ές 'ΑρμενΙαν την 5

'Ρωμαίων κατήχοον έπεμψε, το δε βτράτενμα τοντο

Περβαρμενίων τε καϊ Σοννιτών ηβαν, όΐ δη ΙέλανοΙς

εΐβιν όμοροι. Ονννοί τε αύτοίς οΐ Σάβειροι χαλού

ν μενοι τριβχίλιοι %υνηβαν, μαχιμώτατον 1&νο$. βτρα-

τηγος δε Μερμερόης, Πέρβης άνήρ, απαβιν έφειβτήκει. ίο

οΐπερ επειδή Θεοδοβιονπόλεως τριών ήμερων όδώ

διεϊχον, ένβτρατοπεδενβάμενοί τε εμενον εν Περβαρ

μενίων τι] χώρα και τα ές τήν έββολήν έζηρτνοντο.

3 έτνγχανε δε Αρμενίας μεν βτρατηγος Λωρό&εος ων,

άνηρ ζυνετός τε καϊ πολέμων πολλών έμπειρος. Σίττας 15

ά£ &ρ%ήν μέν την βτρατηγίδα έν Βνξαντίω είχε, παντι

4 #έ τω έν Ιίρμενίοις βτρατω έφειβτήκει. όΐ δή βτρά

τενμα πολεμίων γνόντες έν Περβαρμενίοις άγείρεβ&αι,

δορυφόρους δύο εΰ&υς έπεμψαν, έφ' ώ διαβκοπήβαντες

άπαβαν βφίβι τών πολεμίων την δύναμιν έβαγγείλω- 20

5 βιν. αμφω τε έν τω βτρατοπέδω τών βαρβάρων γε

νόμενοι χαι άπαντα ές το ακριβές κατανοήβαντες

6 άπηλλάββοντο. 6δψ τε Ιόντες ές τι τών έχείνη χωρίων

Ούννοις πολεμίοις άπροβδόκητοι έντυγχάνουβιν. ΰφ'

15 Μβ,Ι. 429, 16. Τΐιβορίι. I 176, 5

1 εύ&£ος] εύ&έως νθ || 5 ί/5 Ρ \ άρμενίαν Γ6? || 6 έπήχοον ν\

ϊπιμψε νθ] ίπιμηε Ρ || 7 ηοαν] ην Θ \ άλανείς V || 8 οϋνοι Θ \

οί] ο'ι καϊ & || 9 ΙβνοςνΡ] γένος θ || 14 αρμενίας Ιιϊο βΐ ίηίπι ν<ί |

μέ»> οπι. V | οτρατηγός] βααιλενς (χ || 15 βννιτός Ρ || 17 ίί

Οίη. V | άρμενίοις Γ6τ || 22 αχαντα 7Ρ] απαν Ο \\ 24 οϋνοις Ο \

άπροοδόκητοι 8οηρ8ΐ] άηροαδοχήτοις οοάά.
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ων ατερος μεν, Λάγαρις ΰνομα, δε&εις έξωγρή&η, δ Β 75

ίέ δη άλλος φυγείν τε ΐβχνβε χαί τοις βτρατηγοίς

τον πάντα λόγον άπηγγειλεν. οΐ δε άπαν το βτρά- 7

τενμα Ιί,οπλίβαντες των πολεμίων τω βτρατοπέδω έχ

5 τον αίφνιδίον έπέβτηβαν. οι τε βάρβαροι τω άπροΰδο- 8

χήτω χαταπλαγέντες ουχέτι ίς άλχην εβλεπον, άλλ'

εψευγον ως εχαβτός πη εδννατο. ένταϋ&α 'Ρωμαΐοι

χτείναντές τε βυχνούς χαϊ το βτρατόπεδον λψβάμενοι

αύτίχα δη οπίβω άπήλαννον.

ίο Μερμερόης τε ξύμπαβαν άγείρας την βτρατιάν οϋ 9

πολλώ νβτερον ες γην την 'Ρωμαίων ίβέβαλλε, χαί

χαταλαμβάνουβι τους πολεμίους άμφΐ Σάταλαν πάλιν,

ον δη ένβτρατοπεδενόάμενοι εν χωρίω Όχτάβη ήίυ-

χαξον, οπερ της πόλεως ε\ τε χαί πεντήκοντα βταδίονς

ΐδ απέχει. Σίττας μεν ονν χιλίονς έπαγαγόμενος 'όπιβ&εν 10

των τίνος λόφων έχρνπτετο, οϊοι πολλοί Σάταλαν την

πόλιν έν πεδίω χειμένην χυχλοϋβι. Λωρό&εον δε ξύν 11

τω αλλφ βτρατώ εντός τον περιβόλον έχέλενε μένειν,

έπει εν τω δμαλω τονς πολεμίους νψίβταδϋ-αι οιοί τε

20 είναι ονδαμή ωοντο, ονχ ήϋβον η τριβμυρίους οντάς,

αντοί μόλις ές το ημιβυ έζιχνούμενοι. τ% δε Ιπιούβη 12

ημέρα οΐ βάρβαροι αγχιότα τοϋ περιβόλον γενόμενοι

κΰχλωβιν αϋτοϋ ποιεΐβ&αί τίνα έν ΰπουδη εϊχον. Ρ 44

αφνω δε χατιδόντες τούς άμφΐ Σίτταν εξ ίψηλοϋ η"δη

25 έπ' αύτούς καταβαίνοντας, χαι αυτών ζνμμετρεϊΰ&αι

το πλή&ος ηχιβτα έχοντες, ατε χονιορτοϋ ωρα &έρονς

πολλοϋ έγχειμένον, πολλώ τε πλείονς ωοντο είναι χαί

6 ϊ/5 Ο || 11 έαίβαλΐ V || 13 Ό*τάβν] όκτάβη Ο || 15 ίπαγαγά-

μινος V] έχει άγαγόμΒνος (γ, έηαγόμενος Ρ | δπιβ&ι £τ || 16 οίοι

πολλοί] οι πολλοί δϊ <? | την νΡ] Οία. θ || 17 κνχλονβιν αηίβ έν

ίΓ3.ιΐ8ροηίΐ Ο || 19 όμάλιι Ο || 25 ξ,υαμΒμίτοήο&αι Ο

-
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Β 76 της χυκλώβεως κατά τάχος άφέμενοι ές ολίγον τινά

13 χώρον αντονς ζυναγαγεϊν ήπείγοντο. φ&άβαντες δε

'Ρωμαΐοι και διελόντες βφάς αύτους ές ξυμμορίας δυο

άναχωροϋϋιν έκ τον περιβόλου έπέ&εντο, οπερ επειδή

άπας είδεν δ 'Ρωμαίων βτρατός, έθάρβηβάν τε και 5

δρόμω πολλω έκ τον περιβόλου ζνρρέοντες επί τους

14 έναντίονς έχώρηΰαν. μέϋους δε αντονς κκταβτηβά-

μενοι είς φυγην έτρεψαν, πλή&ει μέντοι, ωβπερ έρ-

ρή&η, των πολεμίων οΐ βάρβαροι υπεραίροντες έτι

άντεϊχον, η τε μάχη καρτερά έγεγόνει καΐ εκ χειρός ίο

15 η\. άγχιβτρόφους δε τάς διώξεις εποιονντο ές άλλή-

λονς έκάτεροι, έπει Ιππείς άπαντες ηΌ"αν. ένταϋ&α

Φλωρέντιος Θραξ, καταλόγου Ιππικού άρχων, είς μέ-

βονς δρμήβας τους πολεμίους καΐ αυτών το βτρατη-

γικον βημεϊον άρπάβας, έπικλίνας τε αΰτο ώς μάλιύτα, ΐ5

16 όπίδω άπήλαυνε. και αντος μεν καταληφθείς τε καΐ

κρεουργηθείς αύτοϋ έπεβε, της δε νίκης 'Ρωμαίοις

αίτιώτατος γέγονεν. έπει γαρ το βημεϊον οι βάρβαροι

ούκέτι έώρων, ές άκοβμίαν τε πολλην και όρρωδίαν

έμπεπτωκότες νπεχώρηόάν τε και γενόμενοι έν τω 20

βτρατοπέδω ηβνχαξον, πολλούς έν ττ) μάχ$ άποβαλόν-

17 τες. τ% τε νβτεραία έπ' οΐ'κον άπαντες άνεχώρηβαν

ουδενος βφίβιν έπιβπομένου, έπει μέγα τε και λόγου

πολλοΰ άξιον εφαίνετο είναι τω 'Ρωμαίων βτρατω βαρ-

10—12 η τι—ίχάτιροι] ΒΪΪΒ.Ϊ 8υϊ<1. 8. ν. άγχίατροφοι

2 α&τονς 00(1(1. || 3 ϊ/β Ρ | 1-νμμ.ιρίας Ρ || 6 ΰνρρέοντες V ||

8 ί? 6 || 8—9 έρή&η Ο, έρρέ&η Ρ || 11 ίί] τε δηϊά. |

ίίϊ Ρ | 11—12 & άλλ. ίχάτ.] ίχάτ. £« άλλ. Θ | 13 #ράξ νθ ||

16 άπήλαννεν Ρ | χαταλειφ&είς (χ || 19 ονχίτι Ιώρωί>] ονκ έ&εά-

ρονν V, ούκε'τι ωρων Ο || 21 πολλούς Οίη. <? || 23 ίπιαπωμί-

νον V || 24 πολλον οίη. θ
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βάρους τοϋούτους το πλή&ος %ν τε τϊ] ϋφετέρα χώρφ

εκείνα αεπον&έναι άπερ μοι όλίγω έμπροό&εν εί'ρηται,

και ^5 την πολεμίαν έμβεβληκότας άπρακτους τε καϊ

οϋτω προς των έλα66ονων ηββημένους άπαλλαγηναι.

5 Τότε και Περβων χωρία έν Περβαρμενίοις ΓΡω-ΐ8Β77

μαΐοι εβχον φρούριόν τε το Βώλον καϊ το Φαράγγιον

καλούμενον, ο&εν δη τον χρυβον Πέρβαι όρύββοντες

βαβιλεΐ φέρουβιν. ετΰγχανον δε καϊ όλίγω πρότερον 19

καταβτρεψάμενοι το Τξανιχον ε&νος, οΐ εν γτ\ τϊ] 'Ρω-

ιο μαίων αυτόνομοι έχ παλαιού ιδρυντο' άπερ αύτίχα

οντινα έπράχ&η τρόπον λελέ%εται. έκ των Αρμενίας 20

χωρίων ές Περβαρμενίαν Ιόντι έν δεζια μεν 6 Ταϋρός

έβτιν, ες τε Ίβηρίαν και τά έκείνη έΌ·νη διήχων,

ωβπερ μοι όλίγω εμπροβ&εν εί'ρηται, έν άριβτερα δε

15 κατάντης μεν έπΐ πλείβτον άει προϊοϋβα η 6δος γίνε

ται, και ορη άποκρέμαται λίαν απότομα νεφέλαις τε

και χιόοΊ κεκαλυμμένα τον πάντα αΙωνα, εν&εν είιών 21

ποταμός Φαβις φέρεται ές γην την Κολχίδα, ταύτη το ί'ξ

άρχής βάρβαροι, το Τζανιχόν ε&νος, ούδενος καχήκοοι

2ο φκηντο, Σάνοι έν τοις άνω χρόνοις καλούμενοι, ληβτείαις

μεν χρώμενοι ές τους περιοίκους 'Ρωμαίονς, δίαιταν δε

βκληράν ύπερφυως έχοντες και τοις φωρίοις αεί άποξών-

τες. ού γάρ τι ές βρώβιν αύτοϊς άγα&ον ή γη εφερε' διο 22 Ρ 45

δή αύτοϊς χρυβίον τακτον ανά παν ετος δ ^Ρωμαίων

6 Μβΐ 455,23 || 17 ϊν&εν κτλ.] ΕγγεΙ; ΡΓΟΟορίιιβ; οί. ΑυΙβΓ,

Ώβ Μβ ΡΓΟοορϋ 0αβ83,Γββη8ΪΒ. Βοηπαβ 1876, ρ. 9 || 14 οϊ. 45, 18

2 όλίγον Ρ || 3 έββεβληχότας V || 6 Βώλον] βόΐον^ νθ \\

7 τον χρνοόν ονα. Θ \\ 10 ΐδρννται Τ6τ || 12 χωρίων νΡ] ορίων Ο ||

13 Ίβηρίαν θ | έχείντ] ϊ&νη] Ϊ9νη έχείνης Ρ \\ 14 άρι,οτερά (τ ||

15 άεΙΥΟ] αν Ρ || 17 ΐν&εννΡ] ίν&ένάε δϊ Ο || 18 φάαις 76? ||

ε£5 Ρ I χολχϊδα Ο || 20 ώχηνται Ο \ Σάνοι] βοννοι V || 23 ίίϊ Ρ ||

24 δ ΟΡ] ονα.. V
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βαβιλεύς έπεμπεν, έφ' ω δή μήποτε ληίβονται τά

23 ίκείνη χωρία, οΐ δε καϊ δρχονς τονς βφίβι πατρίους

ύπερ τούτων δμνύντες χαϊ τά δμωμοβμένα έν άλογία

ποιούμενοι άπροβδόκητοί τε Εμπίπτοντες έκ τον έπΐ

πλείβτον έχαχούργουν ουκ Αρμενίους μόνον, αλλά χαι 5

τονς αυτών έχομένους 'Ρωμαίους μέχρι ες δάλαββαν,

Β 78 δι' δλίγον τε τήν εφοδον πεποιημένοι εν&ύς έπ'

24 οί'χον άπεκομίζοντο. χαϊ 'ΡωμαΙων ίβως έντνχόντες

βτρατώ ηββώντο μεν τη μάχη, άλώβιμοι δε παντάπαβιν

ουκ έγίνοντο χωρίων Ιβχύ'ί. μάχη τοίννν δ Σίττας ίο

αντονς προ τονδε τοϋ πολέμου νικήβας, Ιπαγωγά τε

πολλά ές αυτούς εΙπών τε χαϊ πρόζας, προβποιήβαβ&αι

25 παντελώς Ι'βχνβε. τήν τε γάρ δίαιταν έπϊ το ήμερώ-

τερον μεταβαλόντες ές καταλόγους αντονς 'Ρωμαϊχονς

έβεγράψαντο χαϊ το λοιπόν %νν τω άλλφ 'Ρωμαίων 15

βτρατώ έπϊ τούς πολεμίους έξίαβι. τήν τε δό%αν έπΙ

το ενβεβέβτερον μετέ%·εντο, άπαντες ΧριβτιανοΙ γεγενη-

μένοι. τά μεν ονν άμφΐ τοις Τζάνοις ταύτη πη εβχεν.

26 'Τπερβάντι δε τά αντών δρια φόραγξ έβτΐ βα%·είό

τε χαϊ λίαν κρημνώδης, μέχρι ές τά Κανκάβια 'όρη ϊο

διήκονβα. ένταν%·α χωρία τε πολυαν&ρωπότατά έβτι

καϊ άμπελός τε καΙ η άλλη δπώρα διαρκώς φύεται.

27 χαϊ μέχρι μίν ές τριών ήμερών δδ6ν μάλιβτα 'Ρω-

μαίοις ή φόραγζ αντη υποτελής τυγχάνει οϋβα, τδ δε

έν&ένδε οΐ Περβαρμενίων 'όροι έκδέχονται, ου δή καϊ 25

τό τοϋ χρνβοϋ μέταλλόν έβτιν, δπερ Καβάδου δόντος

1 λψαωνται <7Ρ || 3 [καϊ] Οητίβί | όμωαμένα Θ || 4 η 7Ρ]

Οίη. Ο || 5 άρμενίονς Ο || 6 μέχρις V || 7 τε 70] *έ Ρ |Ι 9 ■ήαβων-

ται 0 | 10 ό 0Ρ] ομ. 7 1| 12 ϊίί Ρ || 14 μεταβαλόντες] καταβα-

βόντες Ο ρΓ. Μ., καταβαΧόντες Ο βαάβπι πι. οογγ. | αύτούς βοηρβί]

αύτονς οοάά. || 15 έοεγράψαντο 70] έπεγράψαντοΡ || 18τξάννοιςν\\

19 φάρα!- θ || 20 μέχρι] μέχριςν, οία. θ || 21 ποΧυάν&ρωιια Ρ ||

22 ή 70] οτα. Ρ || 26 χρυαιον 0 \ έατι 0
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επετρόπευε των τις έπιχωρίων Συμεώνης όνομα, ούτος 28

ό Σνμεώνης έπειδη άμφοτέρους ίς τον πόλεμον ακμά

ζοντας είδε, Καβάδην της των χρημάτων προβόδου

άποβτερεϊν εγνω. διο δη αυτόν τε χαι το Φαράγγιον 29

5 'Ρωμαίοις ινδούς ονδετέροις τον έχ τον μετάλλου

χρυβον άποφε'ρειν ήζίου. 'Ρωμαΐοι μεν γαρ ούδεν 30

επραττον, άποχρήν βφίβιν ηγούμενοι άπολωλεναι τοις

πολεμίοις την έν&ένδε φοράν, Πέρβαι δε ούχ οϊοί τε Β 79

ί}βαν ακόντων 'Ρωμαίων τους ταύτη ωχημένους άντι-

ιο βτατούβης της δνβχωρίας βιάζεβ&αι.

'Τπο δε τους αυτούς χρόνους Ναρβής τε χαΐ Άρά- 31

τιος, οΐ Βελιβαρίω χαΐ Σίττα έν Περβαρμενίων τη

χώρα κατ' άρχάς τοϋδε τον πολέμου ές χείρας ήλ-

%ον, ωβπερ "εμπροβ&έν μοι δεδήλωται, %ύν τη μητρί

15 αυτόμολοι ές 'Ρωμαίους ήχον , χαΐ αύτούς Ναρβης ό

βαβιλέως ταμίας έδεζατο (Περβαρμένιος γάρ χαΐ αύτος

γένος ετύγχανε) χρήμαβί τε αύτούς δωρείται μεγάλοις.

οπερ ίπειδή Ίβαάχης, δ νεώτατος αύτών αδελφός, 32

εμα&ε, 'Ρωμαίοις λά&ρα ίς λόγους έλ&ών Βώλον αύτοΐς

20 το φρούριον, 'άγχιβτά Λη ον των Θεοδοβιουπόλεως

ορίων, παρέδωχε. βτρατιώτας γάρ έγγύς πη έπεβτελλε 33

χρύπτεβ&αι, ους δη τω φρουρίω νύχτωρ έδέζατο, μίαν

αύτοΐς λά&ρα άναχλίνας πνλίδα' ούτω τε χαι αύτος

ές Βυξάντιον ήλΟ-εν.

14 οΐ. 58, 24

1 όνομα (}Ρ] δνομαξόμενος V || 3 προόδου V || 4 αντόν νθ [|

5 ονδ' Μροις V || 7 άποχρήν ΥΡ\ άποχρήναι θ || 9 ηααν Ρ]

ιίοιν νθ || 12 χαϊ\ τε χαΐ Ρ || 13 «ί? Ρ || 14 ανν Ρ \ τ% οτα. βΛ

18 Ιαάχιος (?, Ιβάχης Ρ || 19 ίί? Ρ | Βώλον] βόλων νθ \\ 20 πη Ρ]

πον νθ || 23 τε Ρ] οιη. ΥΟ || 24 {/<; Ρ \ Ο
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Ρ 46 ις'. Ουτω μεν'Ρωμαίοις τά πράγματα είχε. Πέρβαι

δε προς Βελιβαρίον έν Αάρας ήββημένοι τή μάχη ουδ'

ώ§ έν&ένδε άναχωρείν έγνωβαν, εως 'Ρουφϊνος, έαεί

ές 8ψιν την Καβάδου ήλ&εν, έλεξεν ωδε ,"Επεμψέ με,

,,ώ βαβιλεϋ, δ 6ος αδελφός μέμψιν διχαίαν μεμφόμενος, 5

,,δτι δή Πέρβαι άπ' ουδεμίας αίτιας ες γήν την αυτοϋ

2 „έν οπλοις ήλ&ον. ■καίτοι βαδιλεϊ μεγάλω τε και ές

,,τόβον ζννεδεως ήχοντι έχ πολέμου είρηνην πρυτανεϋβαι

,,μαλλον αν πρέποι η των πραγμάτων εν χα&εβτώτων

,,ταραχήν οΰ δέον αϋτω τε χαΐ τοις πέλας προβτρίβε- ίο

3 Β 80 ,,β&αι. οϊς δή χαΐ αύτός ευελπις ων έν&άδε άφΐγμαι,

,,οπως τό λοιπόν άμφοτέροις τά έχ της είρήνης άγα&ά

4 ,,εΐη." 'Ρουφΐνος μεν τοβαϋτα είπε. Καβάδης δε

αμείβεται ώδε ,,ϊϊ παΐ Σιλβανον, μηδαμως άντιβτρέ-

,,φειν τάς αίτίας πειρώ, πάντων έζεπιβτάμενος μάλι- ΐδ

,,βτα ταραχής άπάβης αΐτιωτάτους γεγονέναι τονς

^Ρωμαίους ΰμας. πύλας γαρ τάς Καβπίας ήμεΐς εβχο-

,,μεν έπϊ τω Περβών τε χαΐ 'Ρωμαίων άγα&ώ βιαβά-

,,μενοι τους έχείνη βαρβάρους, έπεί ΐΛναβτάβιος δ

,',ΡωμαΙων αύτοχράτωρ, ως που χαϊ αυτός οίβ&α, παρόν ϊο

,,αύτάς χρήμαβιν ώνεϊβ&αι, ούχ ή&ελεν, δπως μή

,,βτράτευμα είς πάντα τον αΙωνα ένταΰ&α έχων χρή-

,,ματα μεγάλα ύπερ αμφοτέρων προΐεβ&αι άναγχάξηται.

5 ,,εξ έχείνου τε ήμεΐς βτρατιάν τοβαύτην τό πλήθ-ος

,,ένταϋ&α χαταβτηβάμενοι χαϊ ες τον παρόντα χρόνον 25

,,έχτρέφοντες δεδώχαμεν ύμΐν τό γε χατα τους έχείνη

4 Μαΐ. 467, 3 || 18 οΐ. ΜΰΙΙβΓ ΡΗΟ IV, 105

5 διχαίαν ν(χ] διχαίαν τνγχάνονβαν Ρ || 6 άπ'] άιίο Ρ \

εΙς (ίΡ || 7 έν ΤΡ] ανν (χ || 8 τόβον Τ6Π τοβοντον Ρ Π 10 αντώ

οοάά. || 13 μϊν νσ] μέντοι Ρ || 17—18 ίχομεν Ο || 22 ές V



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΙΧΟ ΡΕΚ8ΙΟΟ I. 16 ] 81

^βαρβάρους μέρος άδήωτον την χώραν οίκεϊν, ξύν

.,πολλΐ] άπραγμοβύνη τά υμέτερα αυτών εχουβιν. ωβπερ 6

,,ίί ονχ Ικανον ΰμίν τοντό γε, και πόλιν μεγάλην

,,ζΐάρας έπιτείχιβμα Πέρβαις πεποίηβϋ·ε, καίπερ διαρ-

5 ,,ρήδην έν ταϊς βπονδαΐς άπειρημένον, άβπερ ΐΑνατό-

,,λιος προς Πέρβας έ&ετο' χαί άπ? αύτον δνοΐν βτρα-

,,τοπέδοιν ανάγκη πόνοις τε και δαπάνη κεχαχώϋ&αι

,,τά Περβών πράγματα, το μεν, δπως μη Μαββαγέται

,,τήν αμφοτέρων γην άγειν τε καΐ φέρειν άδεώς δν-

ιο ,,νωνται, το δε, οπως αν τάς υμετέρας έπιδρομάς

,,άναβτέλλοιμεν. Όπερ ών έ'ναγχος μεμφομένων ημών, 7

,,δνοΐν τε το έτερον αζιονντων παρ' υμών γίγνεβ&αι,

,,ί) Ιξ αμφοτέρων τον ές πύλας τάς Καβπίας βτρατον Β 81

,,βτέλλεβ&αι, τ) πόλιν Αάρας καταλύεσαι, των μεν

,,λεγομένων την μά&ηοΊν ου προβίεβ&ε, κακω δε

,,μείξονι κρατννα6%·αι την ές Πέρβας έπιβουλήν εγνωτε,

,,εΐ τι μεμνήμε&α της ίν Μίνδονος οίκοδομίας' και

,,νϋν δε 'Ρωμαίοις έλετά μεν τά της εΙρήνης, άίρετά Ρ 47

„#£ τά οπλα, η τά δίκαια προς ημας τι&εμένοις, ή

,,άπ' έναντίας αυτών Ιοϋϋιν. ού γάρ τά οπλα κατα- 8

,,&ήβονόι πρότερον Πέρδαι, πρίν δή αύτοϊς 'Ρωμαϊοι

,,η τάς πύλας δικαίως τε καΐ όρ&ώς ζυμφυλάζουβιν,

„ύ\ πόλιν /Ιάρας καταλύβουβι." τοβαϋτα Καβάδης 9

ειπών τον πρεββευτήν άπεπέμ-ψατο, παραδηλώϋας ως

οΐ βουλομένω εϊη χρήματα τε προς 'Ρωμαίων λαβείν

2 αύτών] αντοίς 6τ || 3 Ροβί Ικανον αάάΗ ον ΗβΓ\τ. | γε

οιη. Ο || 4 πεποιήβ&αι Ο || 6 δυεΐν V \\ 7 πόνοις τε καϊ δαπάνη

ρ084 Περβών ΐΓβ,ηβροηίί θ || 11 μεμφομένων] μέμφομαι (} ||

12 δνεϊν Ρ | γίνεα&αι Ρ \\ 15 προοίεα&ε βυρβΓβΟΓ. αι θ, αι

Ιαιαβη άβίβίαιη ββΐ || 16 χρατνναα&αι ΎΘ] κρατΰνεα&αι Ρ ||

17 Μίνδονος] μίδονς Ο- || 18 ΐλετά μεν τα ΫΟ] ή μελέτη μεν (? ||

21 αύτονς Ο || 22 ί-νμφνίάζωαιν (τ || 23 χαταλνουαι V

ΡΒΟϋΟΡίυβ, θά. Η & η γ 7. I. 6
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10 και τάς τον πολέμου χαταλύειν αιτίας, απερ 'Ρονφίνος

ές Βυξάντιον ηκων βαβιλεΐ ^γγειλεν. ού δή ού πολλω

ΰδτερον καϊ Ερμογένης άφίκετο, και δ χειμών έληγε,

και τέταρτον έτος έτελεύτα Ίουβτινιανω βαδιλεϊ την

αυτοκράτορα αρχήν έχοντι. 5

ιξ'. "Αμα δε ήρι άρχομένφ βτράτευμα Περβών

Άζαρέ&ου ηγουμένου έβέβαλεν ές 'Ρωμαίων τήν γήν.

ήβαν δε πεντακιβχίλιοί τε και μύριοι, Ιππείς άπαντες,

και αύτοϊς Άλαμούνδαρος δ Σαχχίχης ζυνήν, πάμπολύν

2 τινα ομιλον Σαρακηνών έχων. αϋτη τε Πέρβαις ή ίο

ίββολή ου κα&άπερ εΐώ&ει έγένετο' ου γάρ ές τήν

Μεβοποταμίαν έβέβαλλον, ωβπερ τά πρότερα, άλλ' ές

την πάλαι μεν Κομμαγηνήν, ταννν δε καλουμένην

Β 82 Εύφρατηβίαν, ο%-εν δη ού πώποτε Πέρβαι πρότερον,

3 8βα γε ημάς είδέναι, επί 'Ρωμαίους έβτράτευβαν. οτου ΐ5

ίέ ένεκα ΜεβοποταμΙα τε ή χώρα έκλή&η χαΐ οΐ Πέρβαι

της ές ταύτην εφόδου άπέβχοντο έρων έρχομαι.

ί "Ορος ού λίαν άπότομον έν Ιίρμενίοις έβτϊ, Θεο-

δοβιουπόλεως μεν δύο καΧ τεββαράχοντα βταδίοις διέ-

' χον, τετραμμένον δε αύτής προς βορραν 'άνεμον. χαϊ 20

πηγαϊ δύο έν&ένδε έξίαβι, ποταμούς δύο ποιοϋβαι

αύτίκα, Εύψράτην μεν ή έν δεξιοί, ή δε δή ετέρα

5 Τίγρην όνομα, τούτοιν ατερος μεν, δ Τίγρης, ούτε

περιόδοις τιβι χρώμενος ούτε υδάτων οτι μη όλίγων

9 ΝοβΜ.-ΤίΛ. ρ. 170. Τΐιβορίι. I 178, 9

6 ήρι V ϊη οοηίβχίιι ΟΡ\ εαρι V ΐη πΐ8α:^.*|| 7 ίβίβαΧΧεν θ ||

9 βαΧαμοννδαρος β \ Σαχχίχης Νοβίά.] βαχχινης αοάά., Ζεχιχής

ΤΙιβορΙι.1 178,9 || 11 είώδει] εΐ'ω&εν Ρ || 12 έβέβαΧονν | ωβπερθΡ]

ώς V || 13 χομμαγηνήν νΡ] χομαγηνην Ο || 14 -πώποτε οιη. β \ πέρ

βαι πρότερον ΫΡ] πρότερον πέρβαι (? || 15 οβα γε ημάς εΐδέναιν ία

ϋοηΐβχΐυ ΟΡ] χα&ώς ημείς γινώβχομεν νϊη πιαΓ£. || 19—20βταάίοις

διέχον V] βταδίοις διέχων Ο, διέχον βταδίοις Ρ || 20 βορράν θ



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΕΕΟ ΡΕΚ8ΙΟΟ I. 17.] 83

οι έπιγινομένων, εύ&ν ΪΑμίδης πόλεως χάτειβι. και 6

αυτής ές τά προς βορράν άνεμον προϊων χωρεί ές

των ^έββυρίων τήν χώραν. δ #έ δή Ευφράτης φέρεται

μεν κατ άρχάς έπί τινα χώρον ολίγον, εν&ύς δε

5 προϊων αφανίζεται, ούχ υπόγειος μέντοι γινόμενος,

αλλά τί οΐ ζνμβαΐνον %·ανμάϋιον οιον. ύπίρ γάρ τοϋ 7 Ρ 48

ύδατος τέλμα έπι πλεϊβτον βα&ύ γίνεται, μήκος μεν

οβον επί δταδίους πεντήκοντα, εύρος δε εί'χοβι. χαΐ

καλάμων φύεται πολύ τι χρήμα έν τω πηλψ τούτω.

ίο τόβον δε βκληρός τις ό χοϋς ένταϋϋ-ά έβτιν ωβτε 8

τοις έντνγχάνονβιν ουδέν 'άλλο δοχεϊν η ήπειρον είναι,

επ' αύτω τοίνυν Συμβαίνει ούδεν δεδιότας πεζούς τε

χαΐ ιππέας πορεύε6&αι. και μην και άμαζαι παρίαβιν 9

έν&ένδε πολλαι ημέρα εκάβτη, άλλ' ούδεν το παράπαν

ΐ5 Ιβχνουβι κινεϊν τι ή έζελέγχειν τοϋ τέλματος, καίουόι 10

τους καλάμους οΐ έπιχώριοι ανά πάν ετος, τον μη Β 83

τάς οδούς προς αυτών εΐργεβ&αι, χαί ποτε πνεύματος

ένταϋ&α έξαιβίον έπιπεόόντος μέχρι ές τά των ριζών

εβχατα το πϋρ έζικνεϊβ&αι τετύχηκε, και το ύδωρ έν

20 χωρίω όλίγω φανήναι. χρόνου δε ό χοϋς αύ&ις ου 11

πολλον ζυμφυεις άπέδωκε τω χωρίω το βχήμα, έφ'

ούπερ το πρότερον ην. Ιν&ένδε τε ό ποταμός πρόειβιν

ες τήν Κελεβηνήν χαλουμένην χώραν, ον δη το έν

Ταύροις τής Αρτέμιδος Ιερόν ην, έν&εν λέγονβι τήν

25 Αγαμέμνονος Ίφιγένειαν \ύν τε Όρέβτη χαϊ Πυ-

λάδτ] φνγείν, τό τής Αρτέμιδος άγαλμα φέρονβαν. ό 12

1 άμιδής & || 2 βορράν νθ, ενρον οοηί. ΟΗτίβί || 3 άαυρίων (3γ ||

4 μεν οτα. (? | {■ύ'ίΗϊ] ενχής V \\ 5 γιγνόμενος V || 10 τόβον V]

τοβόνδε Ο, τόβον δε Ρ || 12 ίτι αύτώ) ϊς αντόν 6? || 13 άμαξαι (?|

18 μέχρις V | των οτα. (χ || 20 χώρ'ω β || 21 βχήμα] βχίβμα θ \\

22 ήν οτα. Ο \\ 23 Κελεβηνήν 8θήρβί] έχελεβηνην οοΑά. || 24 ϊν-

θίν] Μα Ο | τήν νΡ] τον θ \\ 26 φέρονβα Ο

6*
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γάρ άλλος νεώς, ος δή και ες έμέ έβτιν έν πάλει

Κομάνη, ονχ ό έν Τανροις έβτίν. άλλ' οπως έγένετο,

εγώ δηλώόω.

13 Επειδή έχ Ταύρων "Όρέβτης %νν τη αδέλφι] άπιών

ωχετο, ί,ννέπεβεν αύτω νοβήβαι τό 6ώμα. και άμφϊ 5

τι] ν06ω πνν&ανομένω χρήβαι τό μαντεΐόν φαβιν ον

πρότερον λωφήβειν αύτω τό κακόν, πριν τι] Ι4ρτέμιδι

ναόν δείμαβ&αι έν χώρω τοιούτω, οίον δή τον έν

Τανροις Συμβαίνει είναι, ένταν&ά τε άποκείραδ&αι

την αντοϋ κόμην χαΐ αυτί] όμωνύμως καλέΰαι την ίο

14 πόλιν. διό δή Όρέβτην περιιόντα τά εκείνη χωρία έν

Πόντω γενέβ&αι, κατιδεΐν τε ορός, ο δή ένταν&α

άπότομον άπεκρέματο, έρρει τε ένερ&εν παρά τάς τον

15 όρονς έβχατιάς ποταμός Ίρις. νποτοπήβαντα ονν τον

Όρέΰτην τότε τοντόν οΐ τον χωρον δηλονν τό μαν- ΐ5

τείον, πόλιν τε ένταν&α λόγου άζίαν και τον της Αρ

τέμιδος νεών δείμαβ&αι, την τε κόμην άπο&ρι%άμενον

Β 84 όμωνύμως αύτη καλέβαι την πόλιν, η δή Κόμανα και

10 ές έμε ονομάζεται, τούτων τε Όρέβτη έζειργαβμένων

ουδέν τι ήββον, εΐ μή και μάλλον, την νόδον άκμά- 2ο

ξειν. αΐβ&όμενον δε τον άνϋ·ρωπον ώς. ούκ έπιτη-

δείως ταντα τω μαντείψ ποιοίη, άπαντα αν&ις περι-

ιόντα διαβκοπεΐβ&αι καΐ χωράν τινα έν Καππαδόκαις

17 ενρείν τω έν Ταύροις τά μάλιβτα έμφερέβτατον. όνπερ

και έγώ πολλάκις Ιδών ήγάβ&ην τε νπερφνώς και μοι 25

έδόκονν έν Ταύροις είναι, τό τε γάρ 'όρος τοντο

1 νεώς ΟΡ\ ναός V || 4 άπιών] έχιών Ρ || 6 φασιν] φηβιν Υ\\

7 Ιοφήβειν θ || 8 δήμαο&αι Ρ | χωρίω V || 10 αντοϋ] αντον

οοάά. | όμοννμως V || 13 ίνερβ-ϊ Ρ || 14 ίρις ΎΟ || 17 νεών ΎΟΡ

οογγ.] ναόν Ρ ρτ. πι.] || 18 χομ,άνα θ || 20 την νόαον οτα. (τ \

22 ποιείϊ] Ρ || 23 άιαοκοπεία&αι νβ~\ αχοπεΐσ&αι Ρ || 24 τω]

τόν θ | έμψερέστατον] έμφανέοτατον θ
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έκείνω άτεχνώς έοιχεν, έπει κάνταύ&α δ Ταύρός έβτι,

και ό ποταμός Σάρος τω ταύτη Ευφράτη εικάζεται,

πόλιν τε ούν άζιο&έατον ωκοδομήβατο ένταύ&α Όρέβτης 18

καϊ νεώς δύο, τον έτερον μεν τη Άρτέμιδι, τόν δε

άλλον τη αδελφή Ιφιγένεια, ους δή Χριβτιανοϊ Ιερά Ρ 49

βφίβι πεποίηνται, της οίχοδομίας ούδεν τό παράπαν

μεταβαλόντες. αύτη καλείται καΐ νϋν ή χρυβή Κό- 19

μανα, τη* Όρέβτου κόμης επώνυμος ούβά, ην δη έκεΐ-

νον ένταύδά φαβιν άποκειράμενον διαφυγείν τό άρρώ-

βτημα. τινίς δε λέγουϋιν αυτόν ουκ άλλην τινά 20

νόβον ή την μανίαν ταύτην άποφυγεϊν, ήπερ αύτόν

έβχεν, επειδή τήν μητέρα την εαυτού ί'κτεινεν. έγώ

δε έπι τόν πρότερον λόγον έπάνειμι.

"Εκ τε γαρ των εν Ταύροις Αρμενίων και χώρας 21

της Κελεϋηνής ποταμός Ευφράτης έν δεξιά ρέων γήν

τε πολλήν περιβάλλεται και ποταμών ο'ι άλλων τε

άναμιγνυμένων καΐ αυτού ]Αρβίνου, ος δη έκ των

Περδαρμενίων καλουμένων πολύς φέρεται, μέγας τε, Β 85

ώς τό είκός, γεγενημένος ες τούς πάλαι μεν Λευκοβν-

ρους, νϋν δε Αρμενίους μικρούς καλουμένους χωρεϊ,

ων δη πόλις πρώτη Μελιτηνή λόγου πολλού αξία 22

ε6τί. τό δε έντεϋ&εν τά τε Σαμόβατα παραρρεΐ καΐ

τήν Ίεράπολιν και πάντα τά έχείνη χωρία μέχρι ες

των Άββυρίων τήν γήν, ο δ δή άλλήλοιν άμφω τώ

ποταμώ άναμιγνυμένω ές δνομα τό τοϋ Τίγρητος

άποκέκρινται. χώρα γούν, ή έκ Σαμοβάτων έκτος 23

2 ταύτη ΎΌ] τανρω Ρ || δ #ή ΓΡ] ίί) οι θ || 6 ονάεν τό

■παράπαν Ρ6τ] το παράπαν ονάεν Ρ || 9 φααιν] φηαϊν V || 12 Εαυ

τόν] αύτον Ύθ || 14 αρμενίων νο&&. || 15 χελισηνής Ρ| έχιλεαη-

νής ΘΡ || 19 ϊίί 6? || 19—20 Αενχοβύρονς] λενηοΊις νρονς β ||

23 ίεράν πάλιν οοάά. || 24 άανρίων 6τ || 25 (?] £»> ΡΡ | τίγρι-

δος Ο || 26 άποχέχριται ΡΡ | βαμοαατων Ο
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Εύφράτου ποταμού έβτι, πάλαι μεν Κομμαγηνη έχλή&η,

ταννν δε τω ποταμω έβτιν έπώννμος. ή 5ε τούτον

έντος, η δη αντοϋ τε μέβη χαΐ Τίγρητός έβτι, Μεσο

ποταμία, ως το είχος, ονομάζεται" μοίρα μέντοι αυ

τής ού τούτω μόνον τω δνόματι, άλλα χαι άλλοις 6

24 τιβιν έπιχαλεϊται. η τε γάρ άχρις Άμίδης πόλεως

Αρμενία προς ένίων ώνόμαβται , "Εδεββά τε %νν τοις

άμψ αυτήν χωρίοις Όβροηνή τοϋ Όβρόου έπώνυμός

έβτιν, ανδρός ένταϋ&α βεβαβιλευχότος έν τοϊς άνω

χρόνοις, ήνίχα Πέρβαις οι ταύτη άν&ρωποι ένβπονδοι ίο

25 ήβαν. Πέρβαι ονν έπειδή προς 'Ρωμαίων Νίβιβίν τε

πόλιν χαι άλλα άττα Μεσοποταμίας χωρία έλαβον,

ήνίχα έπι ''Ρωμαίους βτρατεύειν ίμελλον, χώραν μεν

την έχτος Εύφράτου ποταμού έν όλιγωρία ποιούμενοι,

έχ τον έπΙ πλείβτον άνυδρόν τε χαΐ άν&ρώπων ερη- ΐ5

μον ούβαν, ένταϋ&α δε πόνω ουδενι άγειρόμενοι, άτε

έν χώρα οίχεία τε χαΐ πολέμια τη οίχονμένη άγχοτάτω

οϋβη, έν&ένδε τάς έββολάς άει έποιοϋντο.

Β 86 Ήνίχα δε ήββη&είς ό Μιρράνης τή μάχη χαΐ τους

πλείβτονς άποβαλων τω άλλω βτρατω ές τά Περβών 80

ή&η άφίχετο, ποινής έτνχε προς βαβιλέως Καβάδον

27 πιχρας. χόβμον γάρ άφείλετο αύτον^ ον δή άναδεϊβ&αι

των έν τη κεφαλή τριχών εΐώ&ει, εχ τε χρνβον χαι

μαργάρων πεποιήμένον. αξίωμα δε τούτο έν Πέρ-

28 βαις μέγα μετά γε την βαβιλέως τιμήν, ένταν&α γάρ 25

1 χομαγηνη οοάά. | έχλή&η] χιχλημίνη (χ || 3 έντός] ίχτός (? |

τίγρι&ος θ || 4 ώνομάζετο V || 6 &%ρι (? || 7 άρμινία ΎΟγ \ τιρός

ένίων] περβινίων & | ϊ8εβά Ρ || 8 τοϋ Όαρόου ΒΟΓΪρβί] τε

όβρόου νΡ, τερόον θ || 10 Ινβπον8οί] ίποδοι Ο \\ 12 αττα (} II

14 την] της Κ|| 17 άγχιτάτη V || 18 άίΐ να] οτή. Ρ || 19 ό νθ]

οία. Ρ | μιρράννης (τ
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οϋτε δαχτυλίω χρυβώ οϋτε ζώνη οϋτε περόνη χρήβ&αι

οϋτε αλλω δτφονν &έμις, οτι μή έχ βαβιλέως «ξιω-

%έντι. χαι τό λοιπόν ό Καβάδης έν βουλή είχεν ον- 29

τίνα τρόπον αύτός έπϊ 'Ρωμαίους βτρατεύοι. Μιρ- Ρ 50

5 ράνον γάρ βφαλέντος ούτως, ωβπερ έρρή&η, έπ' αλλω

ούδενι το δαρρεϊν είχε. χαί οΐ επί πλεϊϋτον άπορου- 30

μένω Ιέλαμούνδαρος ό των Σαρακηνών βαβιλεύς

προβελ&ών είπεν ,,Ού πάντα, ω δέβποτα, χρεών έΰτι

,,πιβτεύειν τη τύχη ούδε τους πολέμους οίεβ&αι δεϊν

ίο ,,χατορ&οϋν απαντάς, ούδε γάρ είχός τοϋτό γε ούδε

,,άλλως άν&ρώπειον, άλλά χαι άζύμφορος αϋτη μά-

,,λιβτα τοις αύτη έχομένοις ή εννοιά έβτι. τους γάρ 31

,,απαντα βφϊβιν έλπίβαντας τάγα&ά έβεβ&αι βφαλέντας

,,ποτε, αν ούτω τύχοι, ή έλπις ού δέον ήγηβαμένη

15 ,,τοϋ προβήχοντος μ&λλον ήνίαβε. διό δη ούχ έχοντες 32

,,άεϊ έπϊ τη τύχη το δαρρείν άνθρωποι ούχ εκ τοϋ

,,εύ&έος ές χίνδυνον πολέμου χα&ίβτανται, καν τω

,,παντι των πολεμίων ύπεραίρειν αύχώβιν, άλλ' άπάτη

,,τε χαϊ μηχαναις τιβι περιελ&εϊν τους εναντίους έν

«ο ,,βπουδή έχουβιν. οϊς γάρ έκ τοϋ άντιπάλου ό χίν- 33

,,δννός ίϋτιν, ούχ έν βεβαιώ τά της νίχης χωρεί, νϋν Β 87

,,ούν μήτε οίς Μιρράνης ήτύχηοεν ούτω περιώδυνος,

,,ώ βαβιλέων βαβιλεΰ, γίνου, μήτε αυ&ις άποπειράδα-

,,θ&αι βούλου της τύχης. Μεβοποταμίας γάρ χαϊ της 34

8 Ργοο. V 24, 9

3 έν βουλγ οτα. νΡ || 4 ατρατενει V || 4—5 μνράννον (?,

μιρράννον Ρ || 5 οντω Ο || 9 πολεμίονς Ο || 10 χατορ&ονν απαν

τάς] απαντάς χατορ&ονν Ο || 11 αν&ρωπινον V || 12 έατι

Οία. Ρ Ι 13 απαντάς 6γΡ || 14 ήγ-ηβαμένη] βοπϋβηάιαηι ραίο:

ήγηοαμένη (ύπερ) || 16 άει οία. Ο | αν9ρωποι\ άρχοντες Ο ||

17 ίύθ^ωϊ Ο || 18 ανχονβιν Ο || 22 μήτε 8οηρ8Ϊ] μη δέον Ρϊ>

μηδέ θ | μιρράννης 6τ || 23 μήτε δοπρδί] μη δε ΥΟ, μηδε Ρ
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^Οβροηνής καλονμένης χώρας, άτε των βών ορίων

,,άγχιϋτα ούβης, αϊ τε πόλεις όχυρώταταί είβι παβών

,,μάλιβτα καΐ βτρατιωτών πλη&ος οίον ου πώποτε

,,πρότερον ταννν εχουβιν, ωβτε ήμΐν αύτόβε ίοϋβιν

,,ούκ έν τω άβφαλεϊ τα της αγωνίας γενήβεται, εν 5

,,μέντοι τη χώρα, η έκτος Εύφράτου ποταμού τυγχάνει

,,ούβα, καΐ τη ταύτης έχομένη Συρία ούτε πόλεως

35 ,,όχύρωμα οϋτε βτράτευμα λόγου ά\ιόν εβτι. ταϋτα

■,,γάρ πολλάκις προς των επι καταβκοπη ές ταύτας

36 γ,έόταλμένων Σαρακηνών η"κουβα. εν&α δη και πάλιν ίο

,,'Λντιόχειαν είναι φαβι, πλούτω τε και μεγέ&ει και

νπολυαν&ρωπία πρώτην πόλεων άπαβών των έν τοϊς

,,ίωοις 'Ρωμαίοις οΰβαν η δη άφύλακτός τε και βτρα-

37 ,,τιωτών έρημος έβτιν. ού γαρ άλλου ούδενος τω

„ταύτης δη'μω οτι μη πανηγύρεών τε και τρυφης μέλει ΐδ

γ,και της έν &εάτροις άει προς αλλήλους φιλονεικίας.

38 ηώβτε ί}ν εκ τοϋ άπροβδοκήτου έπ' αυτούς ί'ωμεν, τήν

,,τε πάλιν αίρήβειν ημάς έζ επιδρομής ούδεν άπεικός

,,και μηδενι έντυχόντας πολεμίων βτρατω είτα έπανελ-

»&εϊν ες τά Περβών η"&η, οϋπω πεπυβμένων τα ζυμ- 2ο

39 ,,πεβόντα των έν Μεβοποταμία βτρατιωτών. ύδατος

„$έ η άλλου του των έπιτηδείων απορίας πέρι μηδέν

,,σε εΐβίτω. έγώ γαρ τω βτρατφ έζηγήβομαι όπη αν

,,δοκη άριϋτα είναι."

Β 88 Ταϋτα άκούβας Καβάδης ούτε άντιτείνειν ούτε 25

άπιβτείν είχεν. ην γαρ Άλαμούνδαρος %υνετώτατός

1 όβροϊνής V, όβρονής θ || 2 έχυρώταταί V \\ 6 τ# οία. θ ||

6—7 τνγχ. ουβα] ονβα τυγχάνει (τ || 7 ταύτης νΡ] αύτής θ \

Σνρία] ονρία Ο || 9 των] τον V \ ταύτας βΡ] ταϋτα V || 12 πρώ

την πολιών] πόλεων πρώτην Ρ || 13 ρωμαίων Ρ \\ 16 της] τοις Υ\\

18 έζ-άπεικός] ονδεν άπειχος ίί, ίπιδρομής θ || 19 ατρατω οη. θ \

20 £*£ Ρ | ονπω] οντω Ο \\ 25 κάβδης Ρ
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τε καϊ της κατά πόλεμον έμπειρίας εν ήχων, Πέρΰαις

τε πιδτός ίς τά μάλιβτα, και διαφέροντος δραβτήριος,

ος δή ές πεντήκοντα ένιαυτών χρόνον ές γόνυ έλ&είν

τά 'Ρωμαίων έποίηϋε πράγματα, εκ γαρ των Αίγνπτον 41

5 ορίων άρίμμενος καΐ μέχρι ες Μεβοποταμίαν ληιξό- Ρ 51

μένος τά ίχείνη χωρία, ήγε τε και εφερεν εφεξής

άπαντα, καίων τε τάς εν ποβιν οίχοδομίας καϊ τους

άν&ρώπους κατά πολλάς αεί μυριάδας άνδραποδίζων,

καϊ αυτών τους μεν πλείβτους αποχτείνων ούδενϊ

ίο λόγω , τους δε άλλονς αποδιδόμενος χρημάτων μεγά

λων, άπήντα δε οΐ των πάντων ουδείς, ου γάρ 42

ποτε άνεπιβκέπτως εποιεϊτο τήν εφοδον, άλλ, οϋτως

ε%απιναίως τε και αύτω £ς τά μάλιβτα επιτηδείως,

ωδτε 6 μεν -ήδη ως τά πολλά £νν τη λεία πάΰη άπιών

15 ωχετο, οί δε βτρατηγοί τε καϊ βτρατιώται πυν&άνεβ&αί

τε τά ί,νμπεβόντα και άγεύρεϋ&αι επ' αυτόν ήρχοντο.

ί)ν δέ που αυτόν καϊ καταλαβεΐν τύχη τινι εβχον, 43

άλλ' ετι άπαραβκενοις τε ονβι καϊ ού ξυντεταγμένοις

επίπεδων τοϊς διώκουβιν ό βάρβαρος ούτος έτρεπε τε

20 χαι διέφ&ειρεν ούδενϊ πόνω, καί ποτε τούς διώκοντας

βτρατιώτας \ύν τοις άρχουβιν έξώγρηβεν απαντάς.

Τιμόΰτρατος δε ήν δ 'Ρονφίνου άδελφός καϊ Ιωάννης 44

ό τοϋ Λουκά παις, ους δή άπεδοτο νβτερον, πλοϋτον

αυτών ού φανλον ούδε τον τυχόντα περιβαλλόμενος.

22 Ευ&^Γ. IV 12. ΡΗοΙ ΒΛ1. Οοά. 3

3 πεντήκοντα 8θπΙιβηάϊπη ριιΐο : τεαααράχοντα ϊ. θ. Μ ρΐΌ Ν.

ε£. Νοβίά. ρ. 170 || 5 μέχρις V \\ 7 οίχοάομάς V || 8 κατά] καϊ

τάς (τ II 9 ούδενϊ 76τ] Μ Ρ || 12 όντως θάά.] οντω οοίΐά. || 14 πάαη

νθ] οπι. Ρ || 16 έπ' Ύθ\ ές Ο || 18 ού οηα. Ο || 20 πόνω]

λόγω θ || 22 Τιμάατρατος αβ Βοογ ίη ίηάϊοβ αά ΤΗβορΙι. 8ϊηι.

8. ν.] άημόατρατος οοάά.
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45Β89κα£ το ξύμπαν είπεϊν χαλεπώτατός τε και δεινότατος

ούτος άνηρ γέγονε 'Ρωμαίοις πολέμιος πάντων μάλιβτα.

αίτιον δε ην, οτι Άλαμούνδαρος μεν βαβιλέως αξίωμα

έχων απάντων μόνος των έν Πέρβαις Σαρακηνών

ήρχε, παντί τε τω βτρατω οϊός τε η'ν άεΐ την έφοδον 5

46 ποιεϊβ&αι οπη βούλοιτο της 'Ρωμαίων άρχης' ονδεις

δε οντε 'Ρωμαίων Στρατιωτών άρχων, ους δούκας κα-

λούβιν, οντε Σαρακηνών των 'Ρωμαίοις ένβπόνδων

ηγούμενος, οι φύλαρχοι έπικαλοννται , ξνν τοις έπο-

μένοις ΙΛλαμοννδάρω αντιτάξαβ&αι Ικανώς εϊχεν' εν ίο

χώρα γαρ έκάβτη τοϊς πολεμίοις ονκ αξιόμαχοι έτετά-

47 χατο. διό δη βαβιλενς Ίονβτινιανός ψνλαΐς οτι

πλείβταις Άρέ&αν τον Γαβαλα παϊδα έπέβτηβεν, ος

των έν ΆραβΙοις Σαρακηνών ηρχεν, αξίωμα βαβιλέως

αϋτω περι&έμενος, ου πρότερον τούτο έν γε 'Ρωμαίοις ιβ

48 γεγονός πώποτε. Μλαμούνδαρος μέντοι ονδέν τι

η'ΰΰον, εΐ μη χαΐ μάλλον, τά 'Ρωμαίων πράγματα

έφ&ειρεν, Άρέ&α έν πάβη έφόδω τε και αγωνία η

άτνχοϋντος ώς μάλιβτα η καταπροδιδόντος ώς τάχιβτα.

ον γάρ πω βαφές τι άμφ' αντω Ι'βμεν. ταύτη τε «ο

ξννέβη ΙΑλαμοννδάρω, ονδενός οί άντιβτατονντος, έπΐ

μήκιβτον τήν έφαν ληίξεβ&αι παβαν, έπει καϊ μακρο

βιότατος άτεχνώς γέγονε.

Ρ 52 ιη'. Τούτον ούν τότε τον ανδρός τη νπο&ήκη

ήβ&εϊς Καβάδης άνδρας πεντακιβχιλίονς τε καϊ μνρίονς 25

άπολεξάμενος ΐΑζαρέ&ην αντοίς άνδρα Πέρβην έπέβτηβε

1 τε χαϊ δεινότατος V] καϊ δεινότατος θ- τα.. Ρ || 3 μεν

οπι. 6τ [I 5 ηρχε νθ] είχε την άρχην Ρ || 7 ΰονκας οοάά. || 8 ρω

μαίων έβπόνβων Ο || 9 φίλαρχοι Ο \ ανν V || 14 Άραβίοις]

άρμ,ενίοις θ || 15 πρότερον] πώτιοτε Ο || 18 ίφθίΐρί (? | άρί&αν Ο |

άγονία β- || 19 ΥΡ\ τά θ || 20 πω βαφές τι] πως ϊτι (? ||

21 οι οπι. Ο || 23 άτεχνώς Υ(τ] άχριβώς Ρ || 25 τε οπι. Ο
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διαφέροντος άγα&ον τά πολέμια, χαΐ βφίόιν Άλαμούν-

δαρον της πορείας έ%ηγεΐβ%·αι έκέλευεν. οΐ δε τον 2

Εύφράτην ποταμον διαβάντες έν ΙΑβόυρίοις, γην τε Β 90

πορευ&έντες τινά ίρημον άν&ρώπων, αφνω ες των

5 Κομμαγηνών καλουμένων την χώραν παρά δόζαν έβέ-

βαλλον. αύτη τε πρώτη έν&ένδε Περβών έββολη ές 3

γην την 'Ρωμαίων έγένετο, οβα γε ημάς άκοΐ] η τρόπω

τω 'άλλψ έπι'6ταβ9αι, καΐ πάντας 'Ρωμαίους τω άπροβ-

δοκήτω κατέπλη%εν. α δή έπεί Βελιβάριος εμαϋ·ε, τά 4

ίο μεν πρώτα διηπορεΐτο, μετά δε βοηϋ·εϊν κατά τάχος

Ιγνω. φνλακην τε αυτάρκη έν πάλει έκάβτη καταβτη-

βάμενος, όπως μη Καβάδης τε και βτράτευμα τών

πολεμίων άλλο ίνταϋ&α Ιόντες αφύλακτα το παράπαν

ενρήοΌυβι τά έπι Μεβοποταμίας χωρία, αύτος τω 'άλλψ

15 βτρατώ ύπηντίαζεν , Εύφράτην τε ποταμον διαβάντες

βπουδϊ] πολλή πρόβω έχώρουν. δ μεν ουν 'Ρωμαίων 5

βτρατός ίς διβμυρίους μάλιβτα πεζούς τε καΐ Ιππέας

ξυι/^ίΐ, και αυτών "Ιϋαυροι ούχ ηΌ~6ον η διβχίλιοι

ήϋαν. άρχοντες δε Ιππέων μεν άπαντες ηβαν , οΐ τά 6

80 πρότερα την εν Λάρας μάχην πρός τε Πέρβας και

Μιρράνην διήνεγκαν, πεζών δε των τις δορυφόρων

Ίουβτινιανοϋ βαβιλέως, Πέτρος 'όνομα. τοις μέντοι 7

Ίδαύροις Λογγϊνός τε καΙ Στεφανάκιος έφειβτήκεβαν.

ένταϋ&α δε και 'Λρέ&ας αύτοϊς %ύν τω Σαρακηνών

19—21 άρχοντες—διήνεγχαν] 'Ρωμαίων δε Ιππείς ηααν άρ

χοντες ιππέων, οι τά πρότερα την ές Αάρας μάχην διήνεγκαν

8ιιίά. 8. ν. διήνεγν,αν

1—2 άγαμούνδαρος Ρ || 3 διαβάντες] διαλαβόντες θ ||

4 αφνω οτη. θ \\ 5 χομαγηνών ΟΡ || 7 γε νό] γε εις Ρ || 14 εν-

ρήσονοι Ρ] ενρηαωαι ΫΟ |] 16 απονδχι ποΧΙτ}] πολλή απονδη Ο ||

17 δναμνρίους ΥΡ \ μάλιστα] απαντάς 6τ || 18 διβχίλιοι V]

τρίΰχίλιοι θ, δνβχίλιοι Ρ \\ 21 μιρράννην Θ || 23 έφειβτήχειΰαν V
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8 βτρατεύματι ήλ&εν. έπεί τε ές Χαλκίδα πάλιν άφί-

κοντο, ένβτρατοπεδευβάμενοι αντον έμενον, έπεί τους

πολεμίους έν χωρίω Γαββονλών είναι έπύ&οντο, δέκα

9 και εκατόν βταδίοις Χαλκίδος διέχοντι. ο δή γνόντες

'4λαμούνδαρός τε και Άξαρέ&ης τόν τε κίνδννον κα- 5

τορρωδήβαντες έπίπροβ&εν ούκέτι έχώρουν, άλλ' έπ

Β 91 οίκον αντίκα δή άποχωρεΐν έγνωβαν. αυτοί τε γονν

Εύφράτην ποταμον έν άριβτερα έχοντες όπίβω άπή-

10 λαυνον και 6 'Ρωμαίων βτρατος 'όπι6%εν ε'ίπετο. έν τε

τω χώρω, ου δή οΐ βάρβαροι ές νύκτα έκάδτην ηύλί- ίο

11 ζοντο, αεί 'Ρωμαίοι τη έπιγινομένη ννκτϊ έμενον. Βε

λισάριος γάρ έζεπίτηδες δδόν τινα πλείω πορεύεΰ&αι

το βτράτευμα ουδαμή εία, έπεί οΐ ουκ ην βουλομένω

τοις πολεμίοις ές χείρας Ιέναι, άλλ' άποχρήν ωετο

Ρ 53 βφίόι Πέρβας τε και Άλαμούνδαρον ές γήν την 'Ρω- ΐ5

μαίων έββεβληκότας, είτα έν&ένδε ούτω δή άποκεχω-

12 ρηκότας, άπρακτους είς τα οίκεΐα κομίζεβ&αι. διο δή

άπαντες αύτώ λό&ρα έλοιδορονντο , άρχοντες τε καΐ

δτρατιώται, έκάκιζε μέντοι αυτόν ές ίίψιν ουδείς.

13 Τελευτώντες δε Πέρ6αι μεν έν τη τοϋ Εύψράτου 2ο

ήΐόνι ηύλίβαντο, ή δή πόλεως Καλλινίκου άντιπέρας

έβτίν. έν&ένδε γάρ διά χώρας προς ονδενος άν&ρώ-

πων οίκουμένης πορεύεβ&αι εμελλον, ούτω τε της 'Ρω-

14 μαίων γης άπαλλάβ0εβ&αι. ου γάρ έτι ^ίνοουντο

13—14 έπεί—Ιέναϊ] Έπεί οί ονχ ην βονίομίνω ές χείρας

Ιέναι τοις πολεμ,ίοις 8ιιΐ(1. β. έπεί οι

V
1 ΒίςΡ || 1—2 άψίχετοΟ, άφίκοντοΡ || 2 έπεϊ ΘΡ] έπειδη V]]

3 γαβονΧών & || 4 χαλχϊ&ος Ο || 6 έπίπροα&εν~\ έπΐ πρόα&εν V ||

7 οίκον νθ] οίκον άη Ρ | γονν] ονν θ || 11 έπιγινομένη ΚΡ]

έπιούΰη (τ || 11—12 βελιααάριος (τ \\ 14 ϊΖϊ Ρ || 15 πέροαις V ||

16 έμβεβληχύτας θ \\ 17 & V || 18 άπαντες ΚΡ] πάντες Ο ||

21 ηόνι β- I άντιπέρας] άντιπέρΰας θ || 24 άπαλλαγήαεα&αι Ρ



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΙ,Ι,Ο ΡΕΕ8Ι0Ο I. 18.] 93

Ιέναι, ωβπερ τά πρότερα, της τοϋ ποταμού 'όχ&ης έχό~

μενοι. 'Ρωμαΐοι δε διαννχτερενβαντες εν πάλει Σον-

ρων έν&ένδε τε έζαναβτάντες καταλαμβάνονβι βνδκεναξο-

μένονς ηδη ές την άφοδον τους πολεμίους, εορτή δε η 15

5 Παβχαλία έπέκειτο ήμερα έπιγενηβομένη τη νβτεραία, αργ.9*58Ϊ!'

ην δη βέβονται Χριβτιανοι παβών μάλιδτα, ήμερα τε

τγι ταύτης πρότερα βιτίων τε και ποτού άπεχόμενοι ον

διημερεύειν νενομίκαΰι μόνον, άλλα και πόρρω που

νηβτεις των ννκτών Ιέναι. τότε ονν απαντάς Βελι- 16

ίο βάριος οργώντας έπι τούς πολεμίους όρων, ταύτης τε

άποβτηβαι της γνώμης έ&έλων (ταύτα γάρ οι και Έρ- Β 92

μογένης έγίνωβκεν άρτι έπΙ πρεββεία έκ βαβιλέως

ηκων) τονς παραγενομένους απαντάς ζνγκαλέβας έλεί,ε

τοιάδε ,,Ποϊ φέρεβ&ε, άνδρες 'Ρωμαίοι, η τί πεπον&ό- 17

15 ,,τες κίνδυνον αίρειβ&αι νμίν αντβΐς ονκ άναγκαίον

„βονλενε6%ε; μίαν είναι νίκην άκίβδηλον οίονται αν-

,,%ρωποι τό μηδέν δεινον προς τών πολεμίων πα&εϊν,

,,οπερ Ύ]μΐν εν γε τω παρόντι δεδωκεν η τε τύχη καΐ

,,ημων το κατά τών έναντίων δέος. ονκοϋν [^] άπόνα- 18

30 ,,ϋ&αι τών παρόντων άγα&ών 'άμεινον η παρελθόντα

,,ταντα ζητεΐν. Πέρβαι γάρ πολλαΐς μεν έλπίοΊν

,,ήγμένοι έπϊ 'Ρωμαίονς έότράτενβαν, πάντων δε τανύν

,,έκπεπτωκότες ές φνγην ωρμηνται. ωβτε ην ούχ 19

,,εκόντας αντονς μεταβάλλεβ&αι μεν της ές την νπα-

ί ΒαΓ-ΗβΙ)Γ. ρ. 81

4 αφοδον] ΐφοδον Ο || 5 ■ημέρα] έορτή Ο \>τ. πι., ήμέρα (χ

ρΓ. πι. οογγ. || 9 απαντάς βΡ] πάντας V \\ 11 γάρ ονα. (χ || 12 πρε-

ββείαν V | έχ ονα.. (χ || 13 απαντάς ξνγχαλέαας] ονν απαντάς ζνγ-

καλέσας Ο, ζνγχαλέαας απαντάς Ρ || 15 αίρεία&ε Ύ(χ \ άναγκαϊα Ϋ\\

16 βονλενεο&αι <? || 18 ήμίν Ρ] νμίν Ύβ || 19 ημών Ρ] ύμών

Ύβ | κατά νβ] καταπλήξαν τον οτρατον Ρ \ [η] ϊηοίπδϊ || 19—

20 άπων&α&αι β
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,,γωγήν γνώμης, ές χείρας δε Ιέναι ημΐν αύχοϊς άναγχά-

,,βωμεν, νενιχηχόχες μεν πλέον χο παράπαν ούδεν

20 ,,εζομεν. χί γάρ 'άν τις χόν γε φεύγονχα χρέποι;

,,βφαλένχες δε ί'δως χης χε νπαρχούβης βτερηβόμε&α

,,νίχης, ου προς των πολεμίων αφαιρεθέντες, άλλ' 5

,,αύτοι ταύτην προέμενοι, καϊ χί] βαβιλέως γη χο τοις

,,πολεμίοις έχχείβθαι χών αμυνομένων χωρίς χο λοι-

21 ,,πον δώβομεν. χαίχοι χαΐ τοντο ένθυμείβθαι νμας

,,αζιον, ως των αναγκαίων, ον των αυθαιρέτων χιν-

,,δύνων ζυναίρεβθαι ό ·9·«ό§ αεί τοις άνθρώποις φιλεϊ. ίο

22 ,,χωρις δε τούτων τοις μεν ούχ έχουβιν αν οπη τρα-

,,πείεν άνδραγαθίζεβθαι ονχ έχουβίοις ζυμβήβεται,

,,ημϊν δε πολλά τά έναντιώματα ές την ζυμβολήν χε-

23Β93„χύχηχεν ε'ιναι' πεζή χε γάρ βαδίζοντες πολλοί ηχονβι

,,χαι νηβτεις άπαντες τυγχάνομεν 'όνχες. άφίημι γάρ ΐ5

,,λέγειν ως χινες οϋπω χαι νυν πάρειοΊ." Βελιδάριος

μεν χοβαΰχα είπεν.

24 Ό δε βτρατος ές ανχον ϋβριξον ου διγη τινι ούδε

Ρ 54 έν παραβύδχω, άλλ' αύχω ές οψιν ί,ύν κραυγή ηχοντες

μαλθαχόν χε χαι χης προθυμίας διαλυχην έχάλουν, ο 20

δη χαι χών αρχόντων τίνες ξνν τοις δχραχιώχαις

25 ημάρτανον , ταύτη το εϋτολμον ένδειχνύμενοι. χαι

αυτών τω άναιβχύντψ χαταπλαγεις Βελιβάριος άνχι-

δτρέψας την παραίνεδιν έγχελευομένω χε η"δη έπι χους

18—19 αϋτον—όψιν] νβριξον ές αντον ον οιγη, ονδι έν

παραβνατω, άλλ' ές διριν 8ιπά. 8. ν. έν παραβνατω | 20 ,ΤοΓάαη.

Κοπι. 363.' ΖαΛ. 171, 36

1 αντοΐςΡ\\ Ζ γι Ρ]τι 7(? | τρέπη V || 9—10 «ινάννων νθ]

οπι. Ρ || 11 αν οπη νθ] οπη αν Ρ || 12 ΰνμ,βηβεται. V || 13 ϊ/5 Ρ||

14 πιξή νΡ] πεζοί Θ || 18 ϊί8 Ρ \ νβριξον 8ηίά.] υβρίζων οοάίϊ. ||

20 διαλντην Ρ || 23 τω άναιοχνντω) το άναίαχνντον θ
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πολεμίονς έφκει και διατάββοντι ές παράτα%ιν, έ'φαβχέ

τε ώς ονκ είδείη μεν αντών την ές το μάχεβ&αι προ-

ΰνμίαν τά πρότερα, νύν δε δαρΟεϊν τε χαΐ %ύν έλπίδι

τη άμείνονι έπΐ τούς πολεμίους ίέναι. και τήν φάλαγγα 26

5 μετωπηδον ποιηβάμενος διέταξεν ώδε. ές χέρας μεν

το άριβτερον προς τω ποταμώ τονς πεζούς απαντάς

έβτηβεν, ές δε τό δεζών, η δή 6 χώρος ανάντης ήν,

'4ρέϋ-αν τε χαί τονς ξνν αντω Σαρακηνούς απαντάς,

αντός δε ξ,ύν τοις Ιππεύβι κατά μεβον εΐβτήκει. οντω

ίο μεν 'Ρωμαΐοι έτάϊ,αντο. 'Λζαρέ&ης δε έπεϊ ί,ννιόντας 27

^5 παράτα%ιν τούς πολεμίονς είδε, τοιάδε παρεκελεν-

βατο ,,Πέρβας μεν οντάς ύμ&ς μη ονχι τον βίον την

,,άρετήν άνταλλάζαδ&αι, η"ν τις αϊρεϋιν άμφοΐν διδοίη,

,,ονδείς αν άντείποι. εγώ δέ φημι ονδ, αν βονλο- 28

15 ,,μένοις ί'φ' νμίν είναι τοντοιν ποιείδ&αι την αΐρεβιν.

,,οϊς μεν γαρ έΐ,ον διαφνγονβι τον κίνδννον ζύν τι]

,,άτιμία βιονν, ονδεν, ήν γε βονλοιντο, άπειχός άντι

,,τών βελτίβτων έλέβ&αι τά ηδιϋτα, οΐς δε το %·νή6κειν Β 94

,,έπάναγχες, »} %ύν τη ενκλεία προς των πολεμίων, η

20 ,,πρός τον κρατούντος ές την χόλαβιν αΐβχρώς άγο-

,,μένοις, πολλή άνοια μη προ των αΐβχίβτων έλέβδαι

,,τά κρείββω. οτε τοΐννν ταύτα όντως έχει, προβήκειν 29

,,νμας απαντάς οΐμαι μη τονς πολεμίονς μόνον, αλλά

,,καϊ δεβπότην τον ύμέτερον έν νω έχοντας όντως ές

25 ,,μάχην τηνδε χα%·1βτα6%·αι.ίί

Τοβαύτα και Ι4ζαρέ&ης παρακελενβάμενος άντι%ονν 30

4 φάλαγκα Ρ || 6 ίίπαντας ΘΡ] πάντας V || 7 ίί οία. θ ||

8 Άρέ&αν] άξαρέ&αν (χ || 9 ξ,νν τοϊξ] βνν τοις (χ || 10 άξαρέ&ας Ρ||

11 παράταξ,ιν Ρ, οτα. V || 13 άνταΙΙύξια&αι Ρ || 14 άντ-

ιίπτι V || 16 τ% οία. θ || 17 άτιμία] αίτια Ο || 22 ϊχιι\ ιΐχι Ο ||

24 καί Γ6?] χαί τόν Ρ \ τόν Ρ] οώ. ΥΘ



96 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ Τ£Ν ΠΟΛΕΜΩΝ Γ. 18.

τοις έναντίοις την φάλαγγα έβτηδε, Πέρβας μεν τα εν

δεξιά έχοντας, Σαρακηνούς δε τά ευώνυμα, χαι αντίκα

μεν ές χείρας αμφότεροι ήλ&ον. η1ν δε ή μάχη χαρ-

31 τερά μάλιβτα. τά τε γάρ τοξεύματα εκατέρωθεν βνχνά

επί πλείβτον βαλλόμενα φόνον αμφοτέρων πολύν έποίει 6

καί τίνες εν μεταιχμίω γινόμενοι έργα ές αλλήλους

έπεδείχνυντο αρετής άξια, μάλλον δε Πέρβαι έκ των

32 τοξευμάτων πολλοί έ&νηβκον. τά μεν γάρ αύτων βέλη

βνχνότερα μεν άτεχνώς ήν, έπεί Περβαι τοξόται τε

βχεδόν τί εΐβιν άπαντες καί πολύ δάββον τ) ζοΐ) άλλοι ίο

ξύμπαντες αν&ρωποι ποιεΐβ&αι τάς βολάς έκδιδάβκον-

33 ται, έχ δϊ τόξων μαλθακών τε χαΐ ού λίαν έντεταμε-

νων βαλλόμενα θώρακι Ιβως η χράνει η χαι άβπίδι έν-

τνχόντα 'Ρωμαίον άνδρος άπεχαυλίξετό τε καί λνπείν

34 τον προσπίπτοντα ονδαμη είχε. 'Ρωμαϊων δε τά [τε] ΐ5

τοξεύματα βραδύτερα μεν ές άεί έβτιν, άτε δε έκ

τόξων βκληρων τε ύπεράγαν χαι δεινώς έντεταμένων

βαλλόμενα, προβ&είη δέ άν τις καί προς ανδρών

Β 95 Ιβχυροτέρων, πολλω έτι μάλλον η οί Περβαι, οϊς αν

έντύχοιεν, εύπετώς βίνονται, όπλου ούδενος έμποδών 20

35 Ρ 55 αυτών γινομένου τή ρύμη. η"δη μεν ονν της ήμέρας

«I δύο παρωχήχεβαν μοϊραι, χαι ή μάχη έτι άγχώμαλος

ην. τότε δε ξνμφρονηβαντες, οβοι δη άριβτοι έν τω

Περβών βτρατεύματι ήβαν, έβήλαννον ές των πολεμίων

τό δεξιον χέρας, ου δη Άρέ&ας τε χαΐ οί Σαρακηνοί 25

36 έτετάχατο. οί δε ούτω την φάλαγγα διαλύβαντες δίχα

1 έναντίοις] ίναντίας Κ|| 4 έχατέρ. αυχνά] βνχνά ίχατέρ. β\\

9 συχνότερα μεν] μεν οπι. (} \ ην ΒΟπρβί] ήει οοαά, (ίη Γ3.8ΠΓ&

ίηΡ), έπτίειΜαΙίτ. ,οί.νθΓβ.16, | τεοπι.Ρ|| ΙΟπολί)] ποΙΙοΙ'β- | (οί)

αάάίάΐ. || 12—13 έντεταμμένων θ || 14 άπεχαυλιάξετό & || 16 τά

βάά.] τά τε οοάά. || 16 έααεϊ Ύ(χ Ι ίβ Ρ] δή Ύ(χ || 21 γινομένου]

γίνονται Ο || 22 άγχοααλω θ \\ 23 όαοι] οϊ V || 26 διαλύβαντες ΘΡ]
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εγένοντο, ωβτε και δόξαν άπήνεγχαν οτι δϊ) Πέρβαις

τά 'Ρωμαίων αράγματα προνδοβαν. τους γάρ έπιόντας

ούχ νποβτάντες αντίκα ές φνγήν άπαντες ωρμηντο.

οι γονν Πέρβαι διαρρήζαντες οντω τήν των έναντίων 37

5 παράταξιν κατά νώτον εν&νς της 'Ρωμαίων ΐππον έγέ-

νοντο. 'Ρωμαΐοι δε κεκμηκότες ήδη τή τε δδώ χαΐ τω

πόνω της μάχης νήβτεις τε άπαντες ές τάδε της ημέρας

'όντες, χαι προς των πολεμίων εκατέρωθεν ένοχλού-

μενοι, ονκέτι άντεϊχον, άλλ' ο'ι μεν πολλοί φεύγοντες

ίο άνά κράτος ες τον ποταμού τάς νηβονς αγχιβτά πον

ονβας έχώρηβαν, τίνες δε και αντον μένοντες έργα

δανμαβτά τε και λόγον πολλον αξια τούς πολεμίους

είργάβαντο. εν τοις και Άβχάν Ύ\ν, ος δή πολλούς 38

μεν χτείνας των εν Πέρβαις δοκίμων, χρεονργηϋ-εις

15 ίϊ κατά βραχύ μόλις έπεβε, λόγον αντον πολύν τοις

πολεμίοις άπολιπών. καϊ %νν αύτω άλλοι όκτακόβιοι

άνδρες αγαθοί γενόμενοι εν τω πόνω τούτω άπέθανον,

οι τε "Ιβανροι %ύν τοις άρχονβι βχεδον άπαντες, ονδε

οπλα άνταίρειν τοις πολεμίοις τολμήβαντες. άπειρία39Β96

ίο γαρ τον έργον τούτον πολλή εϊχοντο, έπεί αρτι της

γεωργίας άφέμενοι ές κίνδννον πολέμον κατέβτηβαν,

άγνώτα βφίβι τά πρότερα 'όντα. καίτοι μάλιβτα πάν- 40

των αντοί έναγχος ές τήν μάχην αγνοία πολέμον όρ-

20—22 έπεί—οντά] οι 8ε αρτι της γεωργίας άφίμ,ενοι ές

χίνδννον τον πολέμου χατίβτηβαν, άγνώτα βφίβι τά πρότερα

οντα 8αϊά. 8. ν. άγνώτας

βιελάβαντες V || 3 ωρμηνται Ο || 7 τΐ ΟΡ] V || 9 άλλ'] &// & \\

12πολλον άξια ΎΡ] άξια πολλον Ο || 13 άβχάν Ο] άβχάν ΎΡ,

Άφκαλ ΜλΙ. 464, 1 || 15 αντον οοάά. | πολνν νθ] οτα. Ρ ||

16 βνν Ρ | άπολιπών] χαταλιπών β || 17 τω πάνω τούτω] τώάε

τώ πόνω β || 20 της οτα. θ || 22 άγνώτα] άγνώτες θ | οντα]

6ντες β

Ι'ΒΟοοριυΒ, β(1. Η&υΓ3Γ. I. 7
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γώντες Βελιΰαρίω τότε την δειλίαν ώνείδιζον. ου

μην ούδε "Ιβανροι «πάντες, αλλά Αυχάονες οΐ πλεΐ-

βτοι ϊ)6αν.

41 Βελιβάριος δε %ύν ολίγοις τιβιν ένταϋ&α μείνας,

τέως μεν τούς άμφι τον Άβκάν αντέχοντας έώρα, και 5

42 αυτός \ύν τοϊς παροΰβι τονς πολεμίους ημύνατο' έπεί

δε αυτών οΐ μεν έπεβον, οΐ δε όπη έδνναντο ές φυγην

ωρμηντο, τότε δη και αυτός ζύν τοις έπομένοις φυγών

ές των πεζών την φάλαγγα ήλ&εν, οΐ %νν τω Πέτρω

έτι έμάχοντο, ού πολλοί όντες, έπεί καΐ αυτών έτνχον ίο

43 φυγόντες οΐ πλεϊβτοι. έν&α δη αυτός τε τον ϊππον

άφηκε χαι πάντας αύτό δράν τους έπομένους έχέλευε,

πεζούς τε ξΰν τοις άλλοις τους έπιόντας άμΰναο&αι.

44 Περβών δε οβοι τοις φενγονβιν εϊποντο, δι όλίγου

την δίωζιν ποιηβάμενοι εύ&ύς έπανηχον, ές τε τούς ιβ

πεζούς χαι Βελιβάριον %ύν τοις άλλοις άπαβιν ωρμηντο.

οΐ δε τά νώτα ές τον ποταμόν τρέψαντες, οπως μη

τις αυτοίς προς τών πολεμίων κΰκλωβις γένοιτο, έχ

46 τών παρόντων τούς έπιόντας ημύνοντο. αύ&ίς τε ή

μάχη καρτερά γέγονε, καίπερ ούχ ίξ αντιπάλου της 2ο

δυνάμεως ούβα. πεζοί τε γάρ χαι λίαν ολίγοι προς

%ΰμπαβαν έμάχοντο την Περβών ϊππον. ού μέντοι

αυτούς ο'ι πολέμιοι ούτε τρέπεβ&αι ούτε άλλως βιάζε-

46Ρ66 0'9·αι ειχον. έν χρω τε γάρ άλλήλοις ές ολίγον αεί

Β 97 ξνναγόμενοι και ώς Ιβχυρότατα ταις άβπίβι φραζάμενοι 85

έβαλλον μάλλον ές τούς Πέρβας έπιτηδείως η αντοί

2 άπαντες νΡ] πάντες (τ || 4 βιλιααάριος θ || δτέωςνΘ] ίωςΡ\

άβκάν οοάά. || 8 ωρμ,ηνται 6τ || 9 ανν Ρ~|| 11 φνγόντες νθ] φινγον-

τις Ρ || 12 αύτό] αντώ Ρ || 13 ανν €γ \ άμ,ννια&αι V || 16 ωρ-

μτγνται θ || 18 γίνοιτο V || 23 οϋτι—οντι] ούάι—ονδι οοάά. |

25 Ιοχνρώτατα Ρ
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προς έκείνων έβάλλοντο. πολλάκις τε άπειπόντες οΐ 47

βάρβαροι έπ' αυτούς ηλαννον, ώς %ννταρά%οντές τε

και διαλύβοντες τη~ν παράταζιν, άλλ' άπρακτοι έν&ένδε

όπίβω αΰ&ις άπήλαννον. οΐ γάρ ίπποι αντοϊς τώ των 48

5 άβπίδων πατάγω άχ&όμενοι άνεχαιτίζοντό τε χαΐ &ς

ταραχήν ί,ύν τοίς έπιβάταις κα&ίβταντο. διαγεγόναβί

τε όντως εκάτεροι, εως έγεγόνει της ημέρας οψε.

νυκτός δε η"δη έπιλαβονβης Πέρβαι μεν ές τό βτρα- 49

τόπεδον άνεχώρηβαν, Βελιβάριος δε δλκάδος έπιτνχών

ίο %νν ολίγοις τιβιν ές τον ποταμού την νηβον κατηρεν,

0%) δή και οί άλλοι 'Ρωμαϊοι νηχόμενοι η'λ&ον. τη δε 50

νβτεραία 'Ρωμαϊοι μεν ολκάδων βφίβιν έκ Καλλινίκου

πόλεως παραγενομένων πολλών ές αυτήν έκομίβ&ηβαν,

Πέρβαι δε τούς νεκρούς έβχνλενκότες έπ' οίκου άπαν-

15 τες άνεχώρηβαν. ου μήν τούς βφετέρους νεκρούς των

πολεμίων έλάββους ενρον.

'Λζαρέ&ης δε, ίπεί ζύν τω βτρατω ές Πέρβας άφί- 51

χετο, καίπερ έν τη μάχη εύημερήβας, άχαρίβτου Κα-

βάδον μάλιβτα ετυχεν έ% αίτιας τοιαβδε. νόμος έβτΐ 52

20 Πέρβαις, ηνίκα έπϊ των πολεμίων τινάς βτρατεύεβ&αι

μέλλωβι, τον μεν βαβιλέα έπι θρόνου τον βαβιλείου

χα&ήβ&αι, κοφίνους δέ οί πολλούς ένταϋ&ά πη είναι,

χαι παρεϊναι μεν τον βτρατηγόν, 'ός δή τω βτρατω

έπϊ τούς έναντίονς έζηγήβεβ&αι έπίδοζός έβτι, παριέναι

85 #£ τό βτράτενμα τούτο ές τον βαβιλέως τήν 'όψιν κατ

άνδρα ενα, και αντων εκαβτον βέλος ?ν 1$ τάς ταρπάς

1 πρόί] πά^ θ \ τε ν(χ] 6ε Ρ || 2 ώς νθ] οτα. Ρ \ £νντα-

ράξαντες V |] 4 αν&ις άπήλαννον] άπήλαννον αύ&ις Ο || 5 άνε

χαιτίζοντό ΫΡ] άνεχαίτιξον & || 7 όντως βάά.] οντω οοάά. \\

8 6τ] τε V, οτη. Ρ || 9 βελιοαάριος (} | όλχάδος Μο θΐ

ίηίτα νθ | 12 νατιοία Ρ Η 21 μέλίοναι Ρ II 22 πη 7Ρ] ποι Ο ||

26 ϊίϊ V
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Β 98 ριπτείν, μετά δε αντάς μεν τη βαβιλέως- βφραγίδι

χαταβεδημαβμένας φνλάττεβ&αι, έπειδάν δε ές Πέρβας

έπανίοι το βτράτενμα τοντο, των βτρατιωτών έχαδτον

53 έχ των άρρίχων ?ν άναιρεΙβ%·αι βέλος, άρι&μονντες

ονν των βέλων οβα προς των ανδρών ονχ άνηρηται, 5

οίς έπίχειται ή τιμή αντη, άγγέλλονβι τω βαβιλεΐ το

πλή&ος των ονχ έπανηχόντων βτρατιωτών, ταύτη τε

οβοι έν τω πολεμώ τετελεντήχαβιν ένδηλοι γίνονται.

54 οντω μεν ονν Πέρβαις 6 νόμος έχ παλαιού έχει. έπει

δε ΪΑζαρέ&ης ές 'όψιν τω βαβιλεΐ ήλ&εν, άνεπνν&άνετο ίο

αύτον δ Καβάδης εί' τι χωρίον παραϋτηβάμενος 'Ρω-

μαϊχον ηχοι, έπει ί,νν τω Άλαμοννδάρω ώς Άντιόχειαν

χαταδτρεψόμενος έπι 'Ρωμαίονς βτρατενβειεν. δ #έ

'4ξαρέ&ης χωρίον μεν έλεϊν ούδέν έψαβκε, 'Ρωμαίονς

55 ί£ χαι Βελιβάριον μάχη νενιχηχέναι. Καβάδης μεν ΐ6

ονν παριέναι το ί,νν τω ΪΑζαρέ&η έκέλενε βτράτενμα,

έχ τε των ταρπών βέλος έχαβτος άνηρεϊτο ηπερ εΐώ-

56 &ει. πολλών δε άπολελειμμένων βελών ώνείδιζέ τε

τω Άζαρέ&η 6 βαβιλενς την νίχην χαϊ έν τοις άτιμο-

τάτοις το λοιπόν είχε. τά μεν ονν της νίκης ές τοϋτο βο

έτελεντα τω Άζαρέ&η.

Ρ 57 ι&'. "Εννοια δε τότε Ίονβτινιανω βαβιλεΐ γέγονεν

ΑΙ&ίοπάς τε χαϊ Όμηρίτας έπι τω Περβών πονηρώ

έταιρίβαβ&αι. οπη δε της γης οΐ άν&ρωποι οΐδε

ωχηνται χαι χα%·' ο τι αντονς 'Ρωμαίοις ίννοίβειν βα- 26

2 βιλενς ^λπιβεν, έρών έρχομαι, τά Παλαιβτίνης ορια

1 ρίπτειν νθ | αντάς] αντονς θ \ οφραγίάι V || 2 χατααεαη-

μαΰμένονς 6τ | φνΐάοοια&αι Ρ || 4 άρριχών Ο I άναιρεϊα&αι.

Οιιϊβϊ] άφαιρεΐΰ&αι αοάά. || 9 ονν οπι. £? || 11 χωρίων Ρ || 15 08-

Χιααάριον 6τ || 17 ίχαατος άνηρείτο Θ-Ρ] ίχαστον άνηρεϊα&αι V ||

18 ώνείάιξέ τε &Ρ] ώνειΜζετο V || 19 ό βαθ. την νίχ. ΟΡ] την

νίχ. ό βαα. V || 24 οπη ΟΡ] οποι V || 25 χα&' ο τι] χα&ότι οοάά.
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προς άνίβχοντα η^λιον ές &άλαββαν την Έρν&ράν κα-

λονμένην διήκει. αντη δε ή ΰάλαββα έξ Ινδών άρχο- 3

μένη ένταϋ&α τελεντα της 'Ρωμαίων άρχης. και πόλις Β 99

ΑΙλάς καλούμενη προς τη ταύτης ήϊόνι έβτιν, έν&α η

5 ϋ·άλαββα, ωβπερ μοι εΐρηται, άπολήγονβα ΐΐορ&μός τις

ες άγαν βτενδς γίνεται, και αντον έν&ένδε έβπλέοντι

εν δεζια μεν 'όρη τά Αίγνπτίων προς νότον ανεμον

τετραμμένα έβτιν, έπι πάτερα δε χώρα έρημος ανθρώ

πων έπΐ πλείβτον διήκει προς βορρ&ν ανεμον, η τε

ίο γη αντη τω έβπλέοντι εκατέρωθεν δρατή γίνεται, μέχρι

ές την Ίωτάβην χαλονμένην νηβον, Αίλα πόλεως βτα-

δίονς ονχ ήββον τ) χιλίονς διέχονβαν. έν&α Εβραίοι 4

αντόνομοι μίν έκ παλαιού ωκηντο, έπϊ τούτον δε

Ίονβτινιανον βαβιλεύοντος χατήκοοι 'Ρωμαίων γεγένην-

15 ται. πέλαγος δε το έν&ένδε μέγα έχδέχεται. χαϊ 5

γην μεν τήν έν δεξιά οΐ ταύτη έβπλέοντες ονχέτι

δρωβιν, ές μέντοι την ενώνυμον ννχτδς άεϊ έπιγι-

νομένης δρμίξονται. έν βχότω γαρ ναντίλλεβ&αι 6

έν ταύτη δη τη %·αλάββη αδύνατα έβτιν, έπεϊ βράχονς

20 αντην έμπλεων έπϊ πλείβτον ί,νμβαίνει είναι, όρμοι 7

δέ εΐβιν ένταν&α πολλοί ον χερβίν ανθρώπων, αλλά

τη φύβει των χωρίων πεποιημένοι, χαϊ άπ αντον τοις

π,λέονβιν ον χαλεπόν έβτιν οπη παρατύχοι δρμίζεβ&αι.

Ταύτην δή την ήΐόνα εν&νς μεν ορονς τονς Πα-

36 λαιβτίνης νπερβάντι Σαρακηνοί έχονβιν, οΐ έν τω 8

φοινιχώνι έκ παλαιού ΐδρννται. έβτι δε δ φοινίκων 9

έν τη μεβογεία ές χώραν κατατείνων πολλήν, ένθα δη

2 διήκει Υβ] διώχηνται Ρ \ δάλαττα Ο || 6 έαάγαν νβ ||

9 βορράν νθ \\ 11 Ιωταβιν V \ άϊΧα πόΐεως V, άϊλαπόΚεως Ο ||

12 διίχοναα V \\ 13 ίόχηνται θ || 14 βασιλεύοντες θ || 17—18 ίπιγε-

νομένης θ || 20 έχΐ πλείβτον οτα. Θ \ ανμβαίνει β || 25 τονς ΥΡ]

τής θ || 26 φοινιχών V
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Β 100 άλλο τό παράκαν ούδεν οτι μη φοίνικες φύονται

10 μόνοι. τούτω τω φοινιχώνι βα&ιλέα Ίουότινιανόν

'Λβοχάραβος έδωρηβατο, δ των έκείνη Σαρακηνών

άρχων, και αυτόν βαβιλεύς φύλαρχον των έν Παλαι-

11 βτίνη Σαρακηνών κατεβτήβατο. άδηωτόν τε την δ

χώραν διεφύλαζε τον άπαντα χρόνον, έπεί τοις τε

Ρ 58 άρχομένοις βαρβάροις και ουδέν τι ήβδον τοις πολε-

μίοις φοβερός τε άει 'Λβοχάραβος έδοζεν είναι καΐ

12 άιαφερόντως δραβτήριος. τω μεν ονν λόγω τον φοι-

νικώνα βαβιλενς έχει, μετεΐναι δε αντφ των ταύτη ίο

13 χωρίων ονδ' δπωβτιούν δυνατά έβτι. γη τε γαρ αν

θρώπων παντελώς έρημος και άτεχνώς άνυδρος έν

μέβω ούδα ές δέκα ημερών δδόν διήκει, καΐ αύτος

λόγου δτουοϋν άξιος δ φοινίκων ούδαμη έβτιν, άλλ'

όνομα δώρου ο τε Άβοχάραβος έδωκε μόνον και βα- ΐ5

όιλεύς ευ είδώς έλαβε, τα μεν ουν άμφι τω φοινικώνι

14 ταύτη πη έχει. τούτων δε τών ανθρώπων άλλοι Σα

ρακηνοί έχόμενοι την άκτην έχουβιν, οΐ δη Μαδδηνοι

15 καλούνται, Όμηριτών κατήκοοι όντες. οι δε Όμηριται

ούτοι έν χώρα τη έπέκεινα ωκηνται προς τη της θα- βο

λάββης ηϊόνι. υπέρ τε αυτούς 'άλλα έθνη πολλά μέχρι

ές τους ανθρωποφάγους Σαρακηνούς Ιδρϋδθαί φαβι.

16 μεθ' ους δη τά γένη τών Ινδών έβτιν. αλλά τούτων

μεν πέρι λεγέτω εκαδτος ως πη αύτω βουλομένω έβτίν.

1 αλλο το Λαράπαν ν(τ] τό ηαράπαν αλλο Ρ || 2—3 τοντον

τον φοινιχώνα βααιλεϊ Ιονατινιανω άβοχάραβος ίχαρίβατο ό

των Ρ || 3 άβωχάραμος Ο \ ίχείνης (? || 4—-5 παλαιατήνη (τ \

8 βοχάραμος (?, άβοχάραγος Ρ ρΓ. πι., άβοχάραβος Ρ ΟΟΓΓ. ||

10 ταύτη] ταύτης (} || 11 έατιν (τ \\ ίδ ο τε 6τ] οτον V, οτι Ρ |

άβοχάραχος V, άβωχάραμος ϋτ, άβοχάραγος Ρ | μόνον ΘΡ] μό

νος ν\\ 16 ίί] ονν. V || 17 είχε Ο || 18 μααά&ηνοϊ Ρ || 19 όμη

ριται ν(χ || 20—21 9αλάττης Ο || 21 μέχρις V || 22 ίάρύα&αι ΎΟ ||

23 τών Ρ] τά ΥΟγ || 24 μεν ΟΜ. (τ
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Όμηριτών δε καταντικρύ μάλιβτα έν τη άντιπέρας 17

ΐμείρω Αΐ&ίοπες οίκοϋβιν, οΐ Αύζωμΐται έπικαλοϋνται,

ΰτι δή αύτοΐς τά βαοΊλειά έβτιν έν πάλει Αύζώμιδι. καϊ

δάλαβύα, τ\ έν μέδω έβτιν, άνεμου μετρίως έπιφόρου 18

5 έπιπεβόντος ές πέντε ημερών τε και νυκτών διάπλουν Β 101

διήκει. ταύτη γαρ και νύκτωρ > ναυτίλλεβ%·αι νενομί- 19

καβιν, έπει βράχος ένταϋ&α ούδαμη έβτιν αντη προς

ένίων ή %·άλαββα Έρυ&ρά κέκληται. τά γάρ ταύτης

έκτος έκπλέοντι άχρι ές την ήΐόνα καϊ Αϊλάν πάλιν

ίο Αραβικός ώι όμαβται κόλπος, χώρα γάρ ή έν&ένδε 20

αχρι των Γάζης πόλεως όρίων Αραβία τό παλαιόν

ώνομάξετο, έπεί καϊ τά βαβίλεια έν τοις άνω χρόνοις

έν Πέτραις τη πάλει δ των Αράβων βαβιλεύς εϊχεν.

δ μεν ονν των Όμηριτών όρμος, ε\ ου άπαίροντες 21

ΐ5 εΐώ&αβιν ές ΑΙ%ίοπας πλείν, Βουλικάς δνομάζεται.

διαπλεύβαντες δε άει τό πέλαγος τούτο καταίρουβιν 22

£? των Αδουλιτών τον λιμένα. "Αδουλις δε ή πάλις

τού μεν λιμένος μέτρω εί'κοβι βταδίων διέχεί' τοβούτω

γάρ διείργεται τό μή έπι&αλάββιος είναι, πόλεως δε

2ο Αύζώμιδος όδώ ήμερων δώδεκα.

Πλοία μέντοι οβα έν τε Ίνδοΐς και έν ταύτη τη 23

δαλάββη έβτίν, ού τρόπω τω αύτω ωπερ αϊ άλλαι νηες

πεποίηνται. ούδε γάρ πίββη ούδε άλλω δτωούν χρίον-

17 Βονλιχάς (οοπιροβίίνιιη θχ 803 θί Γ)?5) ϊάβπι βπιροηππι

ββί, φΐοά βΛ) ο,ΐϋβ άίοΐίατ Μονζα || 18 θί 20 οί. (Αττίίΐηϊ') ρβηρί.

ω. ΕγτϊΙογ. ϊη ΜϋΙΙθΓ ΘΟΜ I 260

1 άντιπέρας] πέρας β || 2 αύξωμίται V | 3 έβτιν οπι. Ο \

ανζώμιύι πάλει Ρ || 9 &χρις Γ| άϊλάν Γ(τ, αΙΧαν Ρ \\ 10 έν&έν-

ίε νΡ] έντεν&εν Θ || 11 όρίων ΘΡ] χωρίων V \ άβραμία & \\

12 ώνομαατο Ρ || 13 ό των] δ οπι. Θ || 15 πΧεΐν 6τ] πΧέειν ΎΡ \

βονλιχας V, βονκοΧιχάς €γ \\ 16 άεΐ] Αβίβηάαιη ραί&ί Οηηβί ||

17 των ΥΡ\ τόν Ο \\ 21 καϊ έν ΥΡ] έν οπι. Ο || 22 ωπερ Ρ]

Άαπερ Τ6τ || 23 αΧΧφ δτωοϋν] αΧΧο ότιοϋν &
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ται, ού μήν ούδε βιδήρω διαμπερές Ιόντι ές άλλήλας

α'ι βανίδες ξνμπεπήγαβιν, άλλά βρόχοις τι6ι ζννδέδενται.

24 αί'τιον δε ούχ οπερ οΐ πολλοί οί'ονται, πέτραι τίνες

ενταν&α ονβαι καΐ τον βίδηρον έφ' έαντάς ε'λκονβαι

(τεκμήριον δέ' ταΐς γαρ 'Ρωμαίων νανβΐν έ% Λίλα 5

πλεούβαις ες %-άλαββαν τήνδε, καίπερ βιδήρω πολλώ

ήρμοβμέναις, ονποτε τοιούτον ζννηνέχ&η πα&εϊν),

Β 102 άλλ' οτι οντε βίδηρον οντε 'άλλο τι των ές ταντα

25 επιτηδείων Ινδοί η Λΐ&ίοπες έχονβιν. ού μην ούδε

προς 'Ρωμαίων ώνεϊβ&αι τούτων τι οιοί τέ εΐβιν, ίο

26Ρ59ν«5ι«ω απαβι διαρρήδην άπειρημένον. ϋ-άνατος γάρ τω

άλόντι η ζημία έβτί. τά μεν ονν άμφι τη Έρν%·ρα

καλούμενη ϋ-αλάββη και χώρα η αύτής έφ' έκάτερά

έβτι ταύτη πη έχει.

27 Έκ δε Λύζώμιδος πόλεως ες τά έπ' Αίγύπτον ορια 15

της 'Ρωμαίων αρχής, ον δη πόλις ή Έλεφαντίνη κα

λούμενη οίκεϊται, τριάκοντα δδος ήμερων έβτιν εύζώνω

28 άνδρί. ένταϋ&α ε&νη 'άλλα τε πολλά ΐδρυται καΐ

Βλέμνες τε και Νοβάται, πολναν&ρωπότατα γένη. άλλά

Βλέμνες μεν ταύτης δή τής χώρας ές τά μέβα ωκηνται, ίο

Νοβάται δε τά άμφΐ Νεϊλον ποταμον έχονβι. πρότερον

δε ον ταντα εγεγόνει τά έβχατα τής 'Ρωμαίων αρχής,

άλλ' ίπέκεινα οβον επτά έτερων έπίπροό&εν δδον ήμε-

29 ρών ήνίκα δε ό 'Ρωμαίων αύτοκράτωρ Λιοκλητιανύς

ένταν&α γενόμενος κατενόηβεν οτι δή των μεν εκείνη 25

3—4 πέτραι—ονβαι] πέτρας τινάς ένταν&α εϊναιθ || 4 ίλχου-

βαί] ίΧχειν £? | 5 άϊλα V, αϊΧά θ || 7 τοιούτον νθ] τι τοιοΰτο Ρ |

11 άπειρημένον Ο] άπειρημέναΎΡ || 12 άλόντι] &ΊΛότιθ\\1δ έπΎΡ]

οπι. Ο || 16 έΧεφαντινή θ || 18 αΧΧα τι 6?] τε &ΙΧα ΥΡ ||

19 βΧέμμνές Ο \ ποΧναν&ρωπότατα] χαΐ ποΧναν&ρωπότατα Ρ ||

20 βΧέμμυες Ο || 23 οβον Ρ] Ζβων \ ίπτά] ές τά β \\ 23—24

έτερων—ήμερων V] έτέρων έπίπροβ&εν οδών ημερών θ, ήμερων

ίτέρων έπίπροβ&εν Ρ



[ΡΚΟΟΟΡΗ ϋΕ ΒΕΙΑΟ ΡΕΗ8ΙΟΟ I. 19 ] 105

χωρίων ο φόρος λόγου άξιος ως ηχιβτα ην, έπει βτενην

μάλιβτα την γην ένταϋ&α ξ,υμβαίνει είναι (πέτραι γαρ

τον Νείλου ού πολλώ άπο&εν υψηλαϊ λίαν άνέχουβαι

της χώρας τά λοιπά έχουβι), βτρατιωτών δε πάμπολύ

5 τι πλη&ος ενταϋ&α έχ παλαιού ϊδρυτο, ωνπερ ταΐς

δαπάναις νπερφνως άχ&εβ&αι βυνέβαινε το δημόβιον,

άμα δε χαι Νοβάται άμφι πόλιν "Οαβιν ώχημένοι τά

πρότερα ηγόν τε χαΐ έφερον άπαντα ές αεί τά έχείνη

χωρία, τούτους δή τούς βαρβάρους άνέπειόεν άναδτηναι

ίο μεν έζ η&ών των βφετέρων, άμφι ποταμόν δε Νεϊλον

Ίδρΰβαΰ&αι, δωρήβαβ&αι αυτούς δμολογήβας πόλεόί τε

μεγάλαις χαΐ χώρα πολλή τε χαΐ διαφερόντως άμείνονι Β 108

ί\6περ τά πρότερα ωχηντο. οϋτω γάρ ψετο αυτούς τε 30

ούχέτι τά γε άμφι την "Οαβιν ένοχλήβειν χωρία χαΐ

15 γης της βφίβι διδομένης μεταποιονμένους, ατε οίχείας

οϋβης, άποχρούβεβ&αι Βλέμνάς τε, ώς το εϊχος, χαΐ

βαρβάρους τούς άλλους, έπεί τε τούς Νοβάτας ταύτα 31

ηρεβχε, τήν τε μετανάβταβιν αντίκα δη μάλα πεποίηντο,

ϊ\περ 6 Αιοχλητιανός βφίβιν έπέβτελλε, χαι 'Ρωμαίων

ίο τάς τε πόλεις χαι χώραν ξ,ύμπαβαν έφ' εχάτερα τού ποτα

μού έ% Έλεφαντίνης πόλεως έβχον. τότε δη δ βαβιλεύς 32

ούτος αύτοϊς τε χαι Βλέμυβιν έταζε δίδοϋ&αι άνά παν

έτος ρητόν τι χρυβίον εφ' ψ μηχέτι γην την 'Ρω

μαίων ληίβωνται. όπερ χαι ές εμέ χομιζόμενοι ουδέν τι 33

25 ί)66ον κατα&έουβι τά έχείνγι χωρία, ούτως άρα βαρ-

3 ού] ό θ | νψηλαΐ λίαν οιη. Ο \ άνέχονααι] άπίχονβαι ν\\

4 ίχονβιν V | ίί] δί τι Γ || 5 ΐδρυται θ | άνπερ ΟΡ] ούπερ V ||

6 ξννίβαινε V || 9 άναατήσαι. ν\\ 11 αύτονς 7Ρ] τε αύτοίς β ||

11—12 πόλεαί τε μεγάλαις ΥΡ] πόλεις τε μεγάΧας θ || 12 χωρά

πολλή νΡ] χώραν πολλην β | άμείνονα Ο \\ 13 ηβπερ β] ηπερ νΡ \

ώχηνται 6 | 15 δεδομένης V || 16 άποχρονβεα&αι ΒΓ8.ιιη] άπο-

χρονεβ&αι οοάά. | βλέμμνάς Ο || 17 τε βΡ] δε V || 18 πεποί-

ηνται θ || 22 βλεμμναιν θ || 24 «£? θ
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βάρους απαντάς ουδεμία μηχανή διαβώβαΰ&αι την ές

'Ρωμαίους πίβτιν 8τι μη δέει των αμυνομένων 6τρα-

34 τιωτών. καίτοι και νηβόν τινα έν ποταμψ Νείλφ

άγχιβτά πη της Έλεφαντίνης πόλεως εύρων 6 βαβιλεύς

ούτος φρούριόν τε ταύτη δειμάμενος δχυρώτατον, 5

κοινούς τινας ένταϋ&α νεώς χε %αΙ βωμούς 'ΡωμαΙοις

χε καϊ τούτοις δη κατεβχήδαχο χοίς βαρβάροις, καϊ

Ιερείς εκάδχων έν χω φρουρίω χούχω Ιδρύβαχο, έν χω

βεβαιώ χην φιλίαν ανχοϊς έβεβ&αι χω μεχέχειν των

35 Ιερών βφίβιν οΐόμενος. δώ δη και Φίλας έπωνόμαβε ίο

τό χωρίον, αμφω δε ταύτα τά έ&νη, οϊ χε Βλέμυες

Β 104 καϊ οϊ Νοβάχαι, χούς χε άλλους &εούς, ονβπερ "Ελληνες

Ρ 60 νομίζουβι πάνχας, καϊ χήν χε Ίβιν χόν χε "Οβιριν βέ-

36 βουβι, καϊ ούχ ηκιβχά γε τον Πρίαπον. οϊ μένχοι

Βλέμυες και άν&ρώπονς χω ηλίω &ύειν εΐώ&αβι. χαύχα ΐδ

ί« χά έν Φίλαις Ιερά ούτοι δη οι βάρβαροι και ές

έμε είχον, αλλά βαβιλεύς αύχά Ίουδχινιανος κα&ελειν

37 έγνω. Ναρβης γοΰν, Περβαρμένιος γένος, ού πρόβ&εν

άχε ηύχομοληκόχος ές 'Ρωμαίους έμνήβ&ην, χών έκείνη

βχραχιωτών άρχων χά χε Ιερά χα&εϊλε, βαβιλέως οι 2ο

έπαγγείλανχος, και χούς μεν Ιερείς έν φυλακή έβχε,

χά δε άγάλμαχα ές Βυζάνχιον έπεμψεν. έγω δε έπι

χον πρότερον λόγον έπάνειμι.

κ'. 'Τπό τούς χρόνους τον πολέμου τούδε Έλλη-

10 ΡΜΙ&ηιπι ϊηβηΐ&β πιβηίίοηβπι ϊβ,οϊϊ ϊ&ηι δθηβοα ηααββί.

ηα*. 4, 2,3 || 20 οί. 79, 11 ]| 24—107, 1 ΈΧλησ&εαϊος] ΙιΐοΓβχ Αβίΐιίο-

ρίοβ (ϋοίίιιτ: Ε1& ΑΐζββΙΐΒ,. οϊ. Νοθΐά. ρ. 188 ηοί. | ΤΙιβορΙι.1169, 13.

Μϋΐ 467

1 απαντάς &Ρ] πάνταςν\ οΊ>6εμι& μηχανή ΎΡ\ 6 έχνρώτατονΡ^

10 ΦίΙας] φιλίανΟτ | έπωνόμαοαν& || 11 βΜμμυες Ο || 12 οί νοβάται

νΡ] οί οίο. & Ι 13 ΐαιν οοάά. || 15 βλέμμνες <? || 16—17 & ίμέ] £ίί

έαεμε Ο || 20 τε] γε Ρ || 21 μεν οτο.. Θ || 24—107, 1 έΐλψ&εαίος θ
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β&εαϊος 6 των ΑΙδιόπων βαβιλεύς, Χριβτιανός τε ων

χαι δόξης τηβδε ως μάλιβτα έπιμελούμενος, έπειδη

Όμηριτών των έν τη άντιπέρας ηπείρω εγνω πολλούς

μεν Ιουδαίους 'όντας, πολλούς δε δόζαν την πάλαιαν

5 βέβοντας, η*ν δη χαλούβιν Έλληνιχήν οΐ νϋν αν%·ρωποι,

έπιβουλη μέτρον ουκ έχούβη ές τους έχείνη Χριβτιανούς

χρήβ&αι, βτόλον τε νηών χαι βτράτευμα άγείρας έπ'

αΰτούς ηλ&ε, χαΐ μάχη νιχήβας τόν τε βαβιλέα χαι

των Όμηριτών πολλούς έχτεινεν, άλλον τε αύτό&ι

ίο ΧριΛχιανον βαβιλέα χαταβτηβάμενος , Όμηρίτην μεν

γένος, 'όνομα δε Έβιμιφαΐον, φόρον τε αύτω τάζας

Λΐ&ίοψι φέρειν ανά παν έτος, έπ' οί'χου άνεχώρηβε.

τούτοι» τοΰ Αΐ%ιόπων βτρατοΰ δούλοι τε πολλοί χαΐ 2

οβοι έπιτηδείως ές το χαχουργεΐν είχον τω μεν βαβιλεϊ Β ιοδ

15 επεβ&αι ούδαμη η"&ελον, αύτοΰ δε άπολειπόμενοι ίμε-

νον έπι&υμία της Όμηριτών χώρας" άγα&ή γάρ ύπερ-

φυώς έβτιν.

Ούτος ό λεως χρόνω ού πολλω ϋβτερον ξΰν ετέροις 3

τιβιν ,Εβιμιψαίω τω βαβιλεϊ έπαναβτάντες αύτον μεν

20 εν τινι των εκείνη φρουρίων χα&εΐρζαν , έτερον δε

Όμηρίταις βαβιλέα χατεβτήβαντο , Άβραμον 'όνομα. ό 4

ίί "4βραμος ούτος Χριβτιανός μεν ήν, δούλος δε 'Ρω-

μαίου ανδρός, έν πάλει Αΐ&ιόπων Αδούλιδι έπι τη

χατά &άλαββαν έργαβία διατριβην έχοντος, α δη 5

6 Ζ&οη. 143 βςβ. || 10 αϊ. ΝοβΙά.-ΤίΛ. ρ. 190 ηοΐ. || 21 Νοβίά.-

Ταβ. 201 ηοΐ

2 τήαβε ώς] ίως θ Κ 3 όμηριτών των νΡ] των όμηριτών & |

έν ττ) ν&] ονα.. Ρ || 6 έπιβολή ΓΡ || 11 ίσιμιφαΐον ΎΡ οοιτ.] ϋιμι-

φαϊον θ, έαιμφαΐον Ρ ργ. πι. Ι 12 αΐ&ίοπι Ο || 14 τω] τον θ \

βασιλέα £? || 19 έσιμφαιω Ρ ρΓ. πι. || 21 αβραμ—οίο βί ϊηίτΒ.

ΥΡ || 24 9άλατταν Ο \ ίργααίαν V￼
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Έλληβ&εαϊος μα&ών τίβαΰ%·αί τε "Αβραμον 6μον τοις

Ρ 61 %νν αντω έπαναβταβι της ές τον ΈβΊμιφαΐον αδικίας

έν βπονδη εχων, δτράτενμά τε τριβχιλίων ανδρών χαϊ

άρχοντα των τίνα Συγγενών των αντον έπ' αντονς

6 επεμψεν. ούτος 6 βτρατος ονχέτι έ&έλοντες έπ' οΐχον 5

έπανιεναι, άλλ' αντον έν χώρα άγα&η μένειν, χρνφα

τον άρχοντος τω Άβράμω ές λόγους ηλ&ον, ες τε %νμ-

βολην χαταδτάντες τοις έναντίοις, επειδή έν τω εργω

έγένοντο, χτείναντες τον άρχοντα τω τε των πολεμίων

7 βτρατω άνεμίγννντο χαϊ αντον εμενον. &νμώ δε κολλώ ίο

Έλληβ&εαΐος εχόμενος χαϊ άλλο βτράτενμα έπ' αντονς

επεμψεν, οΐ δη τοις άμφΐ τον "Αβραμον ες χείρας

έλ&όντες παρά πολύ τε ηβδη&έντες τη μάχη έπ' οΐχον

ενΟνς άνεχώρηβαν. δείβας τε το λοιπόν 6 των ΑΙ&ιό-

πων βαβιλενς έπι τον '!Λβραμον ονχέτι έβτράτενβεν. ΐ5

8 Έλληβ&εαίον δε τελεντηθαντος φόρονς "Αβραμος ώμο-

Β 106 λόγηβε φέρειν τψ μετ αντον την ΑΙ&ιόπων βαβιλείαν

παραλαβόντι, οντω τε την αρχήν έχρατννατο. αλλά

ταντα μεν χρόνω τω νβτέρω έγενετο.

9 Τότε δε Ίονβτινιανος [δ] βαβιλενς έν μεν ΑΙίΜοψι μ

βαβιλενοντος Έλληβ&εαίον , Έβιμιφαίον δε έν Όμηρί-

ταις, πρεββεντήν ΊονλιανΌν επεμψεν, ά%ιων άμφω

'Ρωμαίοις διά το της δόξ,ης ομόγνωμον Πέρβαις πολε-

μονβι ζννάραβ&αι, οπως Αΐ&ίοπες μεν ώνονμενοί τε

24—109, 5 οπως — μετενεγκείν] οίίαί δηϊΑ. β. ν. αηρική

1 ίλιβ&εαϊος θ || ίαντον] αντον οοάά. || 9 τε Οία.β Ι 11 ίΧΧη-

α&εαϊος ηΐο θΐ ΐη&α & \\ 19 έγένετο Ρ] έγίνοντο Ύβ || 20—

110, 10 Τότε — άπεχώςηαε] οτι Ίονβτινιανδς δ βαβιΧεύς χτλ. Η |

[ό] οπι. νθ || 21 έΧΧηΰ&εαίον &, έΧΧηα&εαίτον Η | έπιμιφαίον Η\\

22 ΊουΧιανδν] Ιονατινιανδν 6τ, Ιουλιανών Η | ίπεμφεν οπι. II \]

23 δόξης] γνώμης Η || 24 μεν οπι. 8πϊά. | τε οπι. 8ηίά.
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τήν μέταξαν ίξ Ινδών άποδιδόμενοί τε αυτήν ίς 'Ρω-

μαίους, αυτοί μεν κύριοι γένωνται χρημάτων μεγάλων.

'Ρωμαίους δε τοντο ποιήβωβι κερδαίνειν μόνον, οτι

δή ονκέτι άναγκαβ&ήβονται τά Οφέτερα αυτών χρή-

5 ματα ες τους πολεμίους μετενεγκείν (αϋτη δε εβτιν ή

μεταξά, έ% ής εΐώ&αβι την έβ&ήτα ίργάζεβ&αι, η*ν

πάλαι μεν "Ελληνες Μηδικήν έκάλονν, τανϋν δε βη-

ρικήν όνομάζονβιν) , ΌμηρΙται δε οπως Καϊβον τον

φυγάδα φύλαρχον Μαδδηνοϊς καταβτήβωνται καϊ βτρατω

ίο μεγάλω αυτών τε Όμηριτών χαΐ Σαρακηνών τών Μαδ-

δηνών έββάλωβιν ες την Περβών γήν. (δ #1 Καϊβος 10

οντος γένους μεν ήν τον φνλαρχικον και διαφερόντως

άγα&ος τά πολέμια, τών δε τινα Έβιμιφαίον Συγγενών

χτείνας ες γήν εφευγεν, ή δή έρημος άν&ρώπων πάν

α τάπαβίν εβτιν.) έκάτερος μεν ουν τήν αΐ'τηβιν ύποβχό- 11

μένος έπιτελή ποιήβειν τον πρεββευτήν άπεπέμψατο,

εδραβε δε αντοΐν τά ώμολογημένα ουδέτερος, τοις τε 12

γαρ ΛΙ&ίοψι τήν μέταζαν ώνεϊβ&αι προς τών Ινδών Β 107

αδύνατα ήν, έπει άει οΐ Περβών έμποροι προς αύτοίς

5—8 αντη δέ έατιν — ονομάξοναιν] "Οτι ή μεταξά έατιν,

έξ, ης εΐώ&εβαν κτλ. 8υίά. 8. ν. σηρική || 8οϊ. Νοβίά.-Ταβ. ρ. 204, ηοί.

1 άποδόμενοι 8ιιΐ<1. | τι βοηρβϊ] οοάά. || 2 μεγάλων χρημάτων

8αίά. || ΖρωμαίοιςΉ | τοντο ποιήβωαι 8ηίά.] τούτο ποιήβονβι νΟΗ,

ποιήαωβι τοντο Ρ || 6 εΐώ&ααιν Η, είά&εααν 8πϊά. || 7 ταννν δε]

τά δε ννν 8ιιί<1. || 7—8αιρικην(}, βνρικην Ρ || 8 δμηρίταινΗ \ Καϊ-

αον] καϊ βόν τε -Η" || 9 φίλαρχον Η \ μαδδηνοίς 6?] μαδδηνοϊ V,

μααδδηνοΐς Ρ, μαλδηνοίς Η \ βτρατω] ΰτρατενματι (} || 10—11

μαδδηνων V] μααδηνών 6?, μααδδηνών Ρ, μαλδών Η || 1 1 έαβάλ-

ίωαιν V \ είς Η || 12 γένος Η \ μεν] μεν ονν Ο | τοϋ οπι. (} \

καϊ οπι. Η || 13 δέ τινα] τινα δε Ο \ ίβιμφαίον Ρ, ές βιμιφαίων

ον Η || 14 Ρ | ίφνγεν Η | δη] δε Η || 14—15 παντάπααιν

άν&ρωπων Ρ || 17 ούδέτερος] ονδ' ίτερος V, άδέτερος Η ||

19 άδννατα ΥΟ] άδννατον ΡΗ \ έπειδή Η
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τοις δρμοις γινόμενοι, οϋ δη τά πρώτα αί των Ινδών

νηες χαταίρονβιν, άτε χώραν προβοιχονντες την ομο-

ρον, άπαντα ώνείβ&αι τά φορτία εΐώ&αβι, χαι τοις

Όμηρίχαις χαλεπον ίδοζεν είναι χώραν άμει-ψαμένοις

ερημόν τε χαι χρόνου πολλού δδόν χατατείνονβαν έπ' 5

13 άν&ρώπονς πολλώ μαχιμωτέρους Ιέναι. αλλά χαΐ

'!Λβραμος νβτερον, 8τε δη τήν άρχην ως άβφαλέβτατα

έχρατννατο, πολλάχις μεν Ίονβχινιανω βαβιλεΐ ώμο-

Ρ 62 λόγηβεν ές γην την Περβίδα έββάλλειν, απα% δε μόνον

της πορείας άρ\άμενος δπίβω εν&νς άπεχώρηβε. τά ίο

μεν ονν ΑΙ&ιόπων τε χαΐ Όμηριτών ταύτη 'Ρωμαίοις

έχώρηβεν.

χα. Ερμογένης δε τότε, έπειδη τάχιβτα ή προς

τω Ενφράτη μάχη έγένετο, παρά Καβάδην επί πρεββεία

ηχων, έπε'ραινεν ούδεν της είρηνης πέρι, η~ς 'ένεχα ΐδ

ήλ&εν, επεί αντδν οίδαίνοντα ετι έπϊ 'Ρωμαίονς ε&ρε'

2 διο δη άπρακτος άνεχώρηβε. χαι Βελιβάριος βαβιλεΐ

ές Βνζάντιον μετάπεμπτος ηλΟ·ε περιηρημενος ην εϊχεν

3 άρχην, εφ' ω έπϊ Βανδίλονς βτρατενβειε. Σίττας δε,

Ίονβτινιανω βαβιλεΐ τοντο δεδογμένον, ώς φυλάκων 2ο

4 την έώαν ένταν&α ήλ&ε. χαΐ Πέρβαι αν&ις βτρατω

πολλώ ές Μεβοποταμίαν, Χαναράγγον τε χαι Άβπεβέδου

5 χαι Μερμερόον ήγονμένων βφίβιν, έβέβαλον. επεί τε

αντοΐς έτόλμα ονδείς ές χείρας Ιέναι, Μαρτνρόπολιν

4—6 χαλεπόν — ιέναι] οίίαΐ 8ιιίά. 8. ν. χατατείνονβαν,

0Π1Ϊ8Ϊ1;: έπ' άν&ρώπονς πολλω μαχιμωτίρονς || 7 οϊ. Νοβ1(1.-Τ&1).

ρ. 206, ηοΐ Ι 17 οί. Μ&1. 46β', 16

1 τοίς ορμοις οτα. Η | γενόμενοι ΡΗ || 4 άμειψομένοις Η ||

7 ίή οπι. θ Ι 8 έχρατννετο Η | μεν ονν Η || 9 ίββαΐείν Η ||

10 άπεχώρηβεν Η || 14 πρεββεία 6?] πρεββείαν ΚΡ || 19 βανδή-

Ιονς Ο | βτρατεύβειεν Ρ || 22 άπεβέδου Ρ || 23 έβέβαΐλον Ο φ
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έγκα&εξόμενοι έπολιόρκονν, ον δη Βούζης τε καϊ

Βέββας τεταγμένοι, επί τη φυλακή έτνχον. αντη δε 6

κείται μεν έν τη Σοφανηνη καλούμενη χώρα, πόλεως Β 108

Ιέμίδης τεββαράκοντά τε καΐ διακοβίοις [βταδίοις διέ-

5 χονβα προς βορραν 'άνεμον προς αντω δε Ννμφίω

τω ποταμω έβτιν, ος την τε 'Ρωμαίων γην χαΐ Περβών

διορίζει, οΐ μεν ονν Πε'ρβαι τω περιβάλω προβέβαλ- 7

λον, οί δϊ πολιορκούμενοι κατ αρχάς μεν αντονς αν

δρείως νφίΰταντο, ον διά πολλού δε άν%·ε\ειν επίδοξοι

ίο ήβαν. ο τε γαρ περίβολος έπιμαχώτατος ^ν εκ τον 8

έπϊ πλεϊβτον καϊ πολιορκία Περβων ραβτα άλώβιμος,

αύτοί τε τα έπιτήδεια ον διαρκώς εΐχον, ον μην ονδε

μηχανάς ονδε' τι αλλο άζιόχρεων κ«#' δ τι άμύνωνται.

Σίττας δε και ό 'Ρωμαίων βτρατος ές χωρίον μεν 9

ΐ5 Άτταχας ήλ&ον, Μαρτνροπόλεως εκατόν βταδίοις διέχον,

ές τά πρόβω δε ονκ έτόλμων Ιέναι, αλλ' αύτον ένβτρα-

τοπεδενβάμενοι έμενον. ζννήν δε αύτοΐς και Έρμο- 10

γένης αν&ις έπϊ πρεββεία έκ Βνζαντίον ηκων. έν

τούτω δε τοιόνδε τι %ννηνέχ%·η γενέβ&αι.

μ Καταθκόπονς έκ παλαιον εν τε 'Ρωμαίοις και Πέρ- 11

βαις δημοβία βιτίξεβ&αι νόμος, ο'ί δη λά%·ρα ίέναι

παρά τονς πολεμίονς εΐώ&αβιν, οπως περιβκοπήβαντες

ές το ακριβές τά πραββόμενα είτα έπανιόντες τοις

αρχονβιν έβαγγείλωβι. τούτων πολλοί μεν εύνοια, ως 12

ϊ5 το εΙκός, χρήβ&αι ές τονς ομογενείς έν βπονδη έχονβι,

τίνες δε καϊ τοις έναντίοις προΐ'ενται τά απόρρητα. Ρ 63

2 βέαοας Ο] βέοας νΡ | ίτνχον νθ] έτνγχανον Ρ || 3 βω-

φανηνή V || 5 βορραν €γ | 7—8 προσίβαΧλον ΘΡ\ προαίβαΧον V ||

13 άζιόχρίον €γ \ χα&' ο' τί\ χα&ότι οοάά. | άμήνιονται θ] άμν-

νονται νΡ || 15 άτταχ&ς ΥΡ\ άτνγχάςβ || 16 ονχ θΡ] οναίτι V Η

19 τι βΡ] ονα. V || 25 £*<? Ρ
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13 τότε ονν εκ Περβών χατάβχοπός τις ές 'Ρωμαίονς βτα-

λείς ές 'όψιν τε Ίονβτινιανω βαβιλεϊ ήχων, αλλα τε

Β 109 πολλά έζεϊπεν εν τοις βκρβάροις πραββόμενα χαι ως

γένος Μαββαγετών έπί τω 'Ρωμαίων πονηρώ αντίκα

δη μάλα ές τα Περβών ή&η ε\ίαβιν, έν&ένδε τε ές 5

'Ρωμαίων την γήν Ιόντες τω Περβών βτρατω έτοιμοι

14 εΐβιν άναμίγννβ%·αι. 6 δε ταντα άκούβας, πεϊράν τε

ήδη τον άν%ρώπον άλη&είας πέρι ές αντόν έχων,

χρήμαβιν αντόν άδροίς τιβι χαριβάμενος πεί&ει ές τε

το Περβών βτρατόπεδον Ιέναι, δ δή Μαρτνροπολίτας ίο

έπολιόρκει, χαι τοϊς ταύτη βαρβάροις άγγεϊλαι, οτι δη

οί Μαββαγέται οντοι χρήμαβιν άναπειβ&έντες τω 'Ρω

μαίων βαβιλεϊ μέλλονβιν οβον ονπω έπ' αντονς ήϊ,ειν.

15 ό #£ χατά ταντα έποίει, ές τε το τών βαρβάρων βτρα

τόπεδον άφιχόμενος τω τε Χαναράγγη χαι τοις άλλοις ΐ5

άπήγγελλε βτράτενμα Ονννων πολεμίων βφίβιν ονχ ες

16 μακράν ές τονς 'Ρωμαίονς άφίζεβ&αι. οί δε έπεί

ταντα ήκονβαν, κατωρρώδηβάν τε καΐ έπί τοις παροϋβι

διηπορονντο.

17 Έν τούτω δε \ννέβη πονήρως τω Καβάδτ] νοβήβαι 2ο

το βώμα, χαι Περβών ένα τών οί έν τοις μάλιβτα

έπιτηδειοτάτων χαλέβας, Μεβόδην 'όνομα, έχοινολο-

γείτο άμφί τε τω Χοβρόη και τη βαβιλεία, δεδιέναι

τε Πέρβας έφαβκε μη τι τών αύτώ βεβονλενμένων

18 άλογήβαι έν βπονδή έξονβιν. ό δέ οί της γνώμης την 25

δήλωβιν έν γράμμαβιν άπολιπείν ήζίον , %·αρβονντα

4 ποντιςω Μ8.1ΪΓ.] πονηρω οοάά. || 5 μάλα Ρ] μάΧιβτα νθ |

1] ειςΡ || 5—6 ί$—ιόντες^ Ιόντες ές ρωμαίων την γήν θ || 8 αυτόν

ΒΟπρΒ^αντόν οοάά. || ΙδάπηγγειΧεθ,άπήγγεΧεΡ \ οΚινων θ || 16—17

μακράν Ρ || 21 τών Βοήρβί] τον οοάά. || 22 έπιτηδειοτάτων ΒΟΓΪρβϊ]

έπιτηδειότατον αοάά. \ Μεβόάην] βεβόάην Πιο θΐ ϊηίτβ, β || 25 άλο

γήβαι θ] άΧογήαειν ΫΡ \\ 26 έν γράμμαβιν οτα. θ | άποΧιπών (? |
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ώ$ ον μη ποτε αντήν νπεριδείν τολμήβωβι Πέρβαι.

Καβάδης μεν ονν άντικρνς διετί&ετο βαβιλέα Χοβρόην 19

Πέρβαις κα&ίβταβ&αι. το δε γράμμα ό Μεβόδης αντός

έγραφε χαΐ ό Καβάδης αντίκα εξ άν&ρώπων ^ρί.""9- Β 110

5 ήφάνιβτο. καΐ έπεί τα νόμιμα πάντα έπι τή τοΰ βα- 20

βιλέως ταφή έγεγόνει, ο μεν Καόβης τω νόμω &αρβων

έπεβάτενε της τιμής, ό #£ Μεβόδης εκώλνε, φάβχων

ονδε'να χρήναι αντόματον ές την βαβιλείαν Ιέναι, άλλά

ψήφφ Περβών των λογίμων. καΙ ος έπέτρεπε τάϊς 21

ίο άρχαΐς τήν περί τον πράγματος γνώβιν, ονδεν ένϋ·ένδε

εβεβ&αί οι έναντίωμα νποτοπάζων. έπεϊ δε άπαντες 22

οΐ Περβών λόγιμοι ές τοντο άγηγερμένοι έκάϋ·ηντο,

το μεν γράμμα δ Μεβόδης άναλεΐ-άμενος τήν Καβάδον

άμφΐ τω Χοβρότι έδήλον γνώμην, άναμνηβϋ·εντες δε

15 της Καβάδον αρετής άπαντες βαβιλέα Πέρβαις αντίκα

Χοβρόην άνείπον.

Οντω μεν ό Χοβρόης τήν αρχήν έβχεν. έν δε 23

Μαρτνροπόλει Σίττας τε και Ερμογένης άμφι τη πόλει

δειμαίνοντες, άμύνειν γαρ κινδννενονβΐ) ονδαμή εΐχον,

30 έ'αεμψάν τινας ές τονς πολεμίονς, οΐ τοις βτρατηγοϊς

ές οψιν έλ&όντες έ'λεζαν τοιάδε ,,Λελή&ατε ύμας αύτονς 24

,,βαβιλεΐ τε τω Περβών και τοις τής εΙρήνης άγα&οΐς

,,χαΐ πολιτεία έκατέρα έμποδων ον δέον γινόμενοι. Ρ 64

,,πρέββεις γάρ έκ βαβιλε'ως έβταλμένοι ταννν πάρειβιν,

25 ,,έφ' ω παρά τον Περβών βαβιλέα Ιόντες τά τε διά-

,,φορα διαλνβονβι καϊ τάς βπονδάς προς αντον %·ή-

,,όονταΐ' άλλ' ώς τάχιβτα έί,ανιβτάμενοι τής 'Ρωμαίων

4 οί. Νοβίά.-Τ&ο. ρ. 428

&αρβοϋντα] &αρΰεΐν 6τ || 4 αντίκα οπι. θ \\ δ πάντα 6?] οη. ΥΡ\\

6 ταφή οπι. Ο | 17 ΐβχε V || 21 αντονς Ρ \\ 25 τόν] των Θ \\

26 όιαλναουαι V] διαλύσωσι Ο, λναοναιΡ || 26—27 δήσωνται Θ

ΡΗΟοοριυβ, βά. Ηαητγ. I. 8
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,,γής Συγχωρείτε τοις πρέββεβι πράββειν ή ίκατέ-

25 ,,ροις ζυνοίβειν μέλλει, ί'τοψοί γάρ έβμεν ύπερ τον-

,,των αντών και δμήρους διδόναι άνδρας δοκίμους,

Β 111 ηώς δη έ*ργω ουκ είς μακράν έπιτελή £β*ται." 'ΡωμαΙων

26 μεν οί πρέββεις τοβαϋτα ειπον. έτνγχανε δε και 5

άγγελος έκ των βαβιλείων ές αυτούς ήχων, ος δή αύ-

τοϊς τετελευτηκεναι μϊν Καβάδην έβήγγελλε, Χοβρόην

δε τον Καβάδου βαβιλέα καταβτηναι Πέρβαις, ταύτχι

27 τε τά πράγματα Ύίωρήβ&αι βφίβι. και άπ αντοϋ τους

'ΡωμαΙων λόγους οί βτρατηγοι αβμενοι ήκονβαν, ατε ίο

καΐ τήν Ονννων εφοδον δείβαντες. 'Ρωμαΐοι μεν ουν

έν δμήρων λόγω εύ&ύς εδοϋαν Μαρτΐνόν τε καϊ των

Σίττα δορυφόρων ενα, Σενέκιον 'όνομα' Πέρβαι δε

διαλύβαντες την προβεδρείαν εύ&υωρδν τήν άναχώρη-

28 6ιν έποιήβαντο. οι τε Ούννοι ον πολλψ ϋβτερον ιβ

Ιββαλόντες είς γήν την 'ΡωμαΙων, ίπεϊ τον Περϋών

βτρατδν ένταϋ%·α ούχ εΰρον, δι' όλίγου την έπιδρομην

ποιηβάμενοι έπ' οίκου άπεκομίβ&ηβαν ίίπαντες.

κβ'. Αντίκα δ\ και 'ΡουφΙνός τε και Αλέξανδρος

και Θωμ&ς ώς %υν Έρμογένει πρεββεύβοντες ήλ&ον, 2ο

παρά τε Περβων τον βαβιλέα πάντες άφίκοντο ες πο-

2 ταμδν Τίγρην. και αντονς μεν Χοβρόης επειδή είδε,

τούς ομήρους άφήκε. τιδαββενοντες δε Χοβρόην οί

1 ί 7Ρ] δ <? || 4 ές ν\ εΌται] γενέοδαι Ο || 7 έβηγγΐίΐε

έτνγχανεν άπαγγέλλων Ρ || 9 ηωρεΐβ9αι V, ήιωρεΖβ&αι Ρ ||

11 οϋνων θ || 11—118, 4 'Ρωμαΐοι — έχρατνναντο] οτι πρέαβεις

εΊ&όντες είς τονς ατρατηγονς περβων, περί εΙρήνης βιεπρεαβεν-

οντο καΐ ίν ομήρων λόγω ϊδωχαν μαρτϊνον τε καϊ των βιτα-

δορνφόρων Ινα· αντίκα δε χαΐ (νθΓβ. 19) κτλ. Η || 13 Σενέ*ιον~\

αενενίκιον β- || 14 εν&νωρον Ο || 15 οΰνοι Ο || 16 έββαλόντες νΡ~]

ίμβαλόντες & | ίς Ρ || 19 τε οη. Η || 20 ώ? οιη. Η | ερμογένη &,

ίρμ,είγε Η || 21 άπαντες Η || 22 τίγρην Υ&] τίγριν ΡΗ
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πρεββεις επαγωγά τε πολλά ελεζαν και 'ΡωμαΙων ως

ηχιβτα πρέββεβι πρέποντα, οϊς δη χειροή&ης 6 Χοβρόης 3

γενόμενος τήν μεν είρήνην πέρας ονχ εχονβαν δέκα

χαΐ εκατόν χεντηναρίων ώμολόγει προς αυτούς %·ηβε-

5 6&αι, έφ' ω δη 6 των έν Μεβοποταμία βτρατιωτών

άρχων μηχετι έν /Ιάρας τό λοιπόν εί'η, άλλ' έν Κων-

βταντίντι τον άπαντα χρόνον διαγένοιτο, ψιερ χαΐ το

παλαών εΐ&ιβτο' φρούρια δε τά έν Λαζικη ονχ εφη Β 1

άποδώβειν, χαίπερ αυτός τό τε Φαράγγιον χαΐ Βώλον

ίο το φρονριον δίκαιων προς 'Ρωμαίων άπολαβεΐν. έλκει 4

<¥έ λίτρας τό κεντηνάριον εκατόν, άφ' ου δη χαΐ ώνό-

μαβται. χέντον γάρ τά εκατόν καλονβι 'ΡωμαΙοι. τούτο 5

δε οΐ δίδοβ&αι τό χρνβίον η%ίον, ως μήτε πάλιν

Λάρας 'ΡωμαΙοι κα&ελεΐν άναγκάζωνται μήτε φνλαχτη-

ρίον τον έν πνλαις Καβπίαις μεταλαχεϊν Πε'ρβαις. οί 6 Ρ

μέντοι πρε'ββεις τά μεν άλλα έπήνονν, τά δε φρούρια

ένδιδόναι ονχ ε'φαβχον ο'ιοί τε είναι, τ)ν μη βαβιλεως

άμφ αντοϊς πν&ωνται πρότερον. έ'δοζε τοίννν 'Ρον- 7

φΐνον μεν νπερ τούτων ες Βνξάντιον 6τέλλεβ&αι, τούς

δε άλλους, εως αντός έπανίη, με'νειν. και χρόνος

ήμερων εβδομηκοντα 'ΡονφΙνω ϊ,ννέχειτο ές την άφιξιν.

επεί δε 6 'Ρονφϊνος ές Βνξάντιον άφιχόμενος βαβιλεϊ 8

άπ'ήγγελλεν, 8βα Χοβρότ} άμφί τη είρήντι δοκονντα εϊη,

εχελενβε βαβιλενς χατά ταύτα βφίβι την εϊρηνην

ζννίβταβ&αι.

3 πίρας] πέραας Ο || 4 όμολογεΖ Ο || 6—7 Κωνβταντίντ)]

κωνοτάνη £ || 9 φάραγνι Η | βόλον V, βολών ΟΗ || 10—12 Άχει—

'ΡωμαΙοι οιη. Η || 12 χέντον Ρ] κίντων V, κεντών Θ || 13 μητε ΡΗ]
μήποτε ΎΟ \ 16 χααπίας Ρ, ■κάποιας Η \\ 17 ένδιδόναι Ρ"6τΒ]

έχδιδόναι Ρ || 18—19 νπερ τούτων ρονφϊνον μϊν Η || 20 έπανίειΗ\

21 ί,ννίκοιτο V, έξίχειτο θ || 22 έπεϊ] ως Η \ ές Βνξάντιον άφι-

χόμενος οιη. Η | 23 άπηγγελεν Ρ, άπήγγεύεν Η || 24 έκέλενοε VII}

8*
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9 'ΑλΚ έν τούτω φήμη τις ονχ άλη&ής ήχονβα ές τά

Περβών ή&η βαβιλέα Ίονβτινιανόν ήγγελλεν οργιβ&έντα

'Ρονφϊνον χτεϊναι. οις δή Χοβρόης ζ,ννταραχ&είς τε

χαί &υμω πολλω ήδη έχόμενος τω παντί βτραχψ επί

'Ρωμαίονς ήει. 'Ρονφΐνος δέ οί μεταξύ έπανήχων ενέ- 5

10 τνχε πόλεως Νιβίβιδος ού μαχράν άπο&εν. δώ δή

αύτοϊ τε εν τη πάλει ταύτη έγένοντο χαί, ίπεί την

είρήνην βεβαιούν εμελλον, τά χρήματα οί πρέββεις

11 Β 113 ένταύ&α έχόμιξον. άλλ' Ίουβτινιανω βαβιλεΐ τά Λα-

ξιχής φρούρια ζνγχεχωρηχότι μετέμελεν ήδη, γράμματα ίο

τε άντιχρνς άπολέγοντα τοϊς πρέββεβιν έγραφε, μηδα-

12 μως αυτά προΐεβ&αι Πέρβαις. διό δή Χοβρόης τάς

βπονδάς &έβ&αι ονχετι ήζίον, χαί τότε 'Ρονφίνφ

εννοιά τις έγενετο ως ταχύτερα ή άβφαλέβτερα βον-

λενβάμενος ες γήν την Περβών τά χρήματα έβχο- 15

13 μίβειεν. αντίχα γούν ες το έδαφος χα&ήχε το βωμκ,

χείμενός τε πρηνής Χοβρόην ίχετενε τά τε χρήματα

βφίβι %νμπέμφαι και μή επί 'Ρωμαίονς εύ&νς βτρα-

τεύειν, αλλά ίς χρόνον τινά έτερον τον πόλεμον άπο-

14 τΐ&εβ&αι. Χοβρόης δε αυτόν ένϋ·ενδε εχέλενεν έί,ανί- *ο

βταβ&αι, απαντά οί ταύτα χαριεΙβϋ·αι νποβχόμενος.

10—12 γράμματα — Πέρβαις] οίΐαί 8ιικΙ. 8. ν. άπολεγό-

μένος || 20 88. οί. ΖαΛ. 176

έκέλινί ΘΡ || 1 είϊ Ρ || 2 Ιονβτινιανός Η | ήγγελεν Η || 3 τε

οιη. Η || 4 ήδη Οία. θ || 5 ηει] εΐη Η || 6 νιαίβεως V || 7 τί]

η 2Γ|| 8 έμελλε Η || 8—9 'ένταϋ&α οί πρέοβεις Η || 9 βααιλεϊ

ονα. Ρ || 10 μετέμελλεν ΟΡΗ |[ 11 ϊγραφεν Η || 12 προέα&αι Ο ||

13 καΐ τότε] τω δε Η \\ 14 Ιννα Η \ άσφαλέατερα ΟΡΚ]

άαφαλέατατα V || 15 την] των Η \\ 16 γονν] ονν 6τ \ είς 6-Η ||

18 ξνμηίψαι ΘΡΗ | εν&ν V || 19 άλλ' Η || 20 ΡΗ]

τε να | έν&ένδεν Η | έκέλενεν 6?Ρ] ίχέλεναεν αντόν V, έχέ-

λεναεν Η
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οι τε γονν πρέββεις ξύν τοις χρήμαβιν ές Λάρας

ήλ&ον χαΐ ό Περβών βτρατός δπίβω άπήλαννε.

Και τότε μεν'Ρονφΐνον οί ζνμπρεββενταί δι υποψίας 15

τε αύτοί ές τά μάλιβτα εβχον και ές βαβιλέα διέβαλλον,

5 τεκμαιρόμενοι, δτι δή οί άπαντα 6 Χοβρόης οδα έχρηξεν

αντον άναπειβ&εις ζννεχώρηβεν. εδραδε μέντοι αντον 16

δια ταύτα βαβιλενς ονδεν άχαρι, χρόνω δε ον πολλω

ϋβτερον 'ΡονφΙνός τε αντ'ος και Ερμογένης αν&ις παρά

Χοβρόην έβτέλλοντο, ες τε τάς βπονδάς αντίκα άλλή-

ιο λοις ξννέβηβαν, έφ' ω έκάτεροι άποδώβονβιν οβα δή

αμφότεροι χωρία έν τωδε τω πολεμώ αλλήλους άφεί-

λοντο, και μηκέτι βτρατιωτων τις αρχή έν Αάρας εΐη'

τοίς τε "Ιβηρβιν έδέδοκτο έν γνώμη είναι ή μένειν

αντον έν Βνξαντίω, ή ές βφων την πατρίδα έπανιεναι.

15 ήβαν δε πολλοί καΐ οί μένοντες καΐ οί έπανιόντες ές τά Β 114

πάτρια ήδη. οντω τοίννν την τε άπέραντον καλονμέ- 17

νην είρήνην έβπείβαντο, έκτον ήδη ίτος τήν βαβιλείαν ». 582

Ίονβτινιανού έχοντος, καΐ 'Ρωμαΐοι μεν τό τε Φαράγ- 18

γιον και Βωλον το φρούριον %νν τοις χρήμαβι Πέρ- Ρ 66

20 βαις εδοβαν, Πέρβαι δε 'Ρωμαίοις τά Λαξιχής φρούρια,

και Λάγαριν δε 'Ρωμαίοις απέδοβαν Πέρβαι, άντ

αντον έτερον κεκομιβμένοι ούκ αφανή άνδρα, ούτος 19

ό Αάγαρις χρόνω τω νβτέρω πολλάκις Ονννονς ές

10 οί. Μ»1. 477, 13 || 16 Τΐιβορίι. I 181, 18. Ευ8,£τ. IV 13.

Νϊοβρίι. ΟαΙΙ. XVII 10. Ζβ,οΐι. 176, 27. Μβ,γοθΙΙ. ϋοπι. 533

1 τϊ] ό*£ Η ] γονν] ονν θ || 4 τϊ αύτοί] ίαυτοϊ Η | διέβα-

ίον ν\\ 1 ό βααάινς Η || 11 τώ] τώ ποιμένι Η \ άλλήίοις Η ||

13 έδέδοχτο ν&Ρ] ένδέδοχτο ΐί, έδ'έδοτο ΜαΙίΓ. || 14 & βφων)

ΐααφων V || 15—16 ηβαν — ή&η οτα. Η \\ 16 οί έπανιόντες] οί

ΟΜ. Ρ || 18—19 ψαλάγγιον Η || 19 βώλον Ρ] βόλον 7, βοΐόν θ,

βόλων Μ | ανν Ρ || 20 φρούρια] χωρία V || 21 δαγάριν Η \ άπέ-

δωααν Η || 22 χιχοαμημένοι Η \ άνδρα οΰχ άφανή Ρ || 23 ο#-

νονς θ
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γήν τήν 'Ρωμαίων έββεβληκότας μάχαις νικήβας έ%ήλα-

βεν. ήν γαρ διαφέροντος άγα&ος τά πολέμια, τάς

μεν οίν προς αλλήλους βπονδάς τρόπω τω είρημένω

αμφότεροι έκρατύναντο.

κγ'. Εύ&ύς δε βαβιλεΐ έκατέρω έπιβουλήν γενε6&αι &

ζυνηνέχΰη προς των υπηκόων οντινα μέντοι τρόπον,

αύτίκα δηλώβω. Χοδρόης 6 Καβάδου 'άτακτός τε ήν

την διάνοιαν και νεωτέρων πραγμάτων έραβτής ατο

ί πος. διό δή αυτός τε αεί εμπλεως ταραχής τε και

θορύβων Ιγίνετο και των Ομοίων τοις άλλοις απαβιν ίο

3 αΐτιώτατος. άχ&όμενοι ουν αύτοϋ τή αρχή οβοι έν

Πέρβαις δραβτήριοι ήβαν έτερον βφίβι βαβιλέα κα-

τα0τήβαβϋ·αι έχ τής Καβάδου οϊκίας έν βουλή είχον.

4 και (ήν γάρ αύτοϊς πολύς τις πόϋ-ος τής Ζάμου αρχής,

ην δή 6 νόμος αίτια τής τοϋ δφ&αλμοϋ λώβης, ωβπερ ΐ5

μοι έρρή&η, έκώλυε) λογιβάμενοι ηϋριβκον βφίβιν

αύτοϊς αμεινον είναι Καβάδην μεν τον αύτοϋ παίδα

Β 115 καΐ τω πάππω δμώνυμον ές την άρχήν χαταβτήβαβ&αι,

Ζάμην δε, ατε τω παιδί έπίτροπον 'όντα, διοικείσαι

ί> οπη βούλοιτο τά Περβών πράγματα, γενόμενοι τε 2ο

παρά τδν Ζάμην τό τε βούλευμα 1\ήνεγκαν και προ-

δυμία πολλή εγχελευόμενοι ές τήν προ&,ιν ένήγον.

χαΐ έπεϊ τον άνδρα ή βουλή ήρεβκεν, ές καιρόν τω

Χοβρόη έπι&ήβεβ&αι διενοοϋντο. έχπυβτος δε ή βουλή

6 οί'. 49, 3

1 τήν] των Η | έββεβληχότας ΥΡ] έμβεβληχότας (?, βεβλη-

χότας Η \ μάχαις οτα. Η \\ 2 άγα&ός διαφερόντως Η || 4 έκρα-

τννοντο Η \\ 6 μέντοι] μίντινα θ \\ 7 τε οπι. 6? || 8—9 άτοπος

ίραβτής Ρ || 10 έγένετο θ || 11 αρχή] ταραχή (τ || 12—13 χατα-

ατήαεβ&αι Ρ || 13 τής Υθ] τής τον Ρ || 16 μοι οπι. & \ ενρι-

βχαν €τ II 18 χαταατήβαα&αι ν&αΐβι·] χαταστήαεο&αι αοάά. ||

21 έξήνεγχαν] ξννήνεγχαν θ- 1| 24 ίχ,πνβτος] χπνατο θν&ηιιίί ίη θ
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μέχρι ες τον βαβιλέα γεγενημένη τά πραββόμενα διε-

κώλνβε. Ζάμην τε γάρ αυτόν ό Χοΰρόης και τους 6

αΰτοϋ τε χαι Ζάμου άδελφονς απαντάς ί,νν γόνφ

παντι άρβενι έκτεινε, και Περβών των δοκίμων δβους

5 των έπ' αύτώ βεβουλενμένων η άρξαι η μεταλαχεΐν

τρόπω δή οτω τετύχηκεν. έν τοις και '4βπεβέδης ην

ό της Χοβρόον μητρός αδελφός.

Καβάδην μέντοι τον Ζάμου υίόν αντος μεν κτείνειν 7 Ρ 67

ούδαμη είχεν. έτι γάρ νπό χαναράγγη τω Άδεργον-

ιο δουνβάδη έτρέφετο. αύτω δε χαναράγγη τον παΐδα

τούτον, ονπερ έ&ρέψατο, έπε'βτελλε διαχρήβαβ&αι. ούτε

γάρ τώ άνδρΐ άπιβτείν έδικαίου οϋτε άλλως αύτόν

βιάζεβ&αι ειχεν. 6 μεν ούν χαναράγγης , επεϊ τάς 8

Χοβρόου έντολάς ηκουβε, περιαλγήβας τε χαΐ άποκλαύ-

15 βας τήν βυμφοράν έκοινολογεΐτο τη γυναικί και Κα-

βάδον τίτϋ-η οβα οΐ 6 βαβιλενς έπιβτείλειε. δακρύβαβα

δε ή γυνη και των γονάτων τοΰ ανδρός λαβομένη

%Χ&νζε τ^ΧνίΙ μηδεμιφ Καβάδην χτεϊναι. βουλευδάμενοι9Βίί6

ουν έν βψίβιν αύτοϊς έλογίβαντο χρυπτόμενον μϊν ώς

20 άβφαλέβτατα τον παΐδα έκτρέφειν , τω δε Χοδρόη

κατά τάχος βημηναι ως οΐ 6 Καβάδης άν&ρώπων

άφανιο'&είη. καΐ τω τε βαΟιλεΐ κατά ταύτα εβήμαινον 10

τόν τε Καβάδην οϋτως άπέχρυψαν, ωβτε τούτον γε

παρείχοντο ούδενι αΐβ&ηβιν, οτι μη Οναρράμη τε τώ

25 βφετέρω παίδι καϊ των οίχετών ένΐ, ος δη αύτοϊς

πιβτότατος ες τά μάλιβτα έδοζεν είναι, έπεί δε προ- 11

3 αντοΰ ΒΟΓΪρβϊ] αντοΰ οοάά. || 4 των δοκίμων ν&] τοϋς

δοκίμους 8ΐιρβΓ80Γ. των— ων Ρ || 5 των νΟ] τονς βαρβΓβΟΓ.

των Ρ | βεβονλενμένων Υθ] βιβονλενμένους βιιρβΓβΟΓ. ων Ρ \

μεταΐαχεΐν (τ] μεταβχείν V, μεταΧΧαχεΐν Ρ \\ 6 δη οτω] τα&]\τη

Ζτω δη | άπεβέδης Ρ \\ 9—10 &δδεςγοννδονβάδη V || 12—13 αύτόν

βι'άξεα&αι ΟΡ] βιάξεβ&αι αντόν V || 16 τίτ&τι] τήτ&η Ρ \ ά Ρ]

ονο.. Υ(χ || 18 μηδεμια] μη δε μια & || 23 οντω ΘΡ || 25 Ινι Ρ
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ιόντος τον χρόνου ές ηλιχίαν ό Καβάδης ήλ&ε, δείβας

6 χαναράγγης μη τά πεπραγμένα ές φως άγοιτο, χρή

ματα τε τω Καβάδη έδίδον χαΐ αυτόν άπαλλαγέντα

έχέλευε διαθώξεβ&αι όπη οΐ φεύγοντι δυνατά εΐη.

τότε μεν ούν Χοΰρόην τε χαΐ τους άλλους απαντάς 5

ταντα διαπεπραγμένος 6 χαναράγγης έλάν&ανε.

12 Χρόνω δε ύότερον δ μεν Χοβρόης ές γην την

Κολχίδα ότρατω μεγάλω έβέβαλλεν, ώς μοι έν τοις

13 όπιβ&εν λόγοις γεγράψεται. εΐπετο δε αύτω ό τούτον

δη τον χαναράγγου υΙός Ούαρράμης, άλλους τε των ίο

οίχετών έπαγόμενος χαι ός αντω τά ές τον Καβάδην

%υνεπιβτάμενος έτνχεν ένταϋ&α τω βαβιλεϊ Ούαρράμης

τά άμφι τω Καβάδη άπαντα έφραξε, χαι τον οΐχέτην

14 έφ' άπαβίν οϊ δμολογοϋντα παρείχετο, ταντα έπεϊ ό

Χοβρόης έγνω, τω τε ϋ-νμω η"δη ύπερφυώς εί'χετο χαι ΐδ

δεινά έποιεϊτο εΐ προς δούλου ανδρός τοιαύτα έργα

πεπον&ώς εΐη, ονχ έχων τε όπως οϊ ΰποχείριον τον

15 άνδρα ποιοίη, έπενόει τάδε. ήνίχα έχ γης της Κολχί

δος έπ' οί'χον άναχωρείν έμελλε, γράφει τω χαναράγγη

Β 117 τούτω ότι δή αύτφ βεβουλευμένα εΐη παντί τω βτρατώ 2ο

ές γήν την 'ΡωμαΙων έββάλλειν, ονχ έν μια μέντοι

της χώρας εΐβόδω, αλλά δίχα ποιηβαμένω τό Περβών

βτράτενμα, όπως οϊ έντός τε χαι έχτός ποταμού Εύ-

16 φράτον έπι τους πολεμίους η έββολη έβται. μια μεν

ουν της βτρατιάς μοίρα ές την πολεμίαν αυτόν, ώς 25

τό είχός, έζηγήβεβ&αι, έτέρω δε ούδενΐ ένδιδόναι των

8 II οαρ. 17

1 τον οπι. V || 2 Ρ || 5 τονς οπι. Θ \\ 8 χοίχίδα β \ έαέβα-

λεν V || 9 οπια&εν V] ϊμποοα&εν θ, δπια&ε Ρ || 10 οναράμης ηίο β4

ϊηΐτα V || 16 τοιαύτα] ταύτα τά θ || 17 τε\ δι πιανηΐΐ Οητΐβί ||

18—19 χολχίδος Θ || 21 την] των Ρ | έββάλλειν Υθ] έμβαλεϊν Ρ



[ΡΚΟΟΟΡΗ ΌΈ ΒΕΕΕΟ ΡΕΚΒΙΟΟ I. 23.] 121

αντον δούλων ί'βα τω βαβιλεΐ έν ταύτη δή τη τι(ιη

έχειν, 'ότι μη αντω χαναράγγη της αρετής ένεκα, δεΐν 17

τοίννν αντον μεν έν τη άποπορεία κατά τάχος οΐ ές

ϋψιν έλ&είν, δπως αντω κοινολογηβάμενος άπαντα

5 έπιβτέλλοι οβα ζννοίβειν τη βτρατια μέλλοι, τονς δε Ρ 68

ξΰν αντω όπιβ&ε κελεύειν δδώ Ιέναι. ταντα έπει δ 18

χαναράγγης άπενεχ&έντα είδε, περίχαρης γεγονώς τη

ές αντον τον βαβιλέως τιμη, μακράν τε άπολελειμμένος

των οίκείων κακών αντίκα τα εντεταλμένα έπιτελη

ίο έποίει. εν δε τη 6δω ταύτη άντέχειν τω πάνω ονδαμή 19

έχων (%ιν γάρ τις γέρων ό άνήρ μάλιβτα) τόν τε χα-

λινον μεδεις τον ιππον έκπίπτει καΐ οΐ το έν τω

βκέλει όβτέον έρράγη' δώ δη αντω έπάναγκες ην έν-

ταν&α δεραπενομένω ήβνχη μένειν, ές τε το χωρίον

ΐδ τοντο τω βαβιλεί ηκοντι ές οψιν ηλ&ε. και αντω 20

Χοβρόης έφαβκε ξνβτρατεύειν βφίβιν όντως έχοντι τον

ποδός αδύνατα είναι, αλλά χρηναι αντον ές τι των

έκείνη ψρονρίων Ιόντα της προς των Ιατρών έπιμε-

λείας ένταν&α τνχεϊν. οντω μεν 6 Χοβρόης την έπΐ 21

20 τω &ανάτω τον άνϋ-ρωπον άπεπέμψατο, καϊ ζνν αντω Β 118

οπιβ&εν εϊποντο οϊπερ αντον έν τω φρονρίω άπολείν

έμέλλον, άνδρα έν Πέρβαις άηττητον βτρατηγον 'όντα

τε και λεγόμενον', οβπερ έπΐ δώδεκα ε%·νη βαρβάρων

βτρατεύβας άπαντα Καβάδη βαβιλεί παρεβτήβατο. τον δε 22

25 ϋδεργονδοννβάδον έ% άν&ρώπων άφανιβ&έντος, Οναρ-

ράμης 6 παις το τον χαναράγγον άζίωμα έβχε. χρόνω 23

1 Ιβα νΡ || 3 μεν οη. V \ άποπορεία] άποπορία V, άπορία β- \\

5 ίπιατε&λη & \ μίΧλη θ || 6 όπισ&εν Ο \\ κελεύει & \ 6 Οίη. Ο \

7 έπενεχ&έντα V || 8 Ρ || 11 Ιχων ΥΡ] εϊχεν & Η 16 ό

χοαρόης V \ ξννοτρατεύειν θ || 17 αντόν] αντω V | ?ί τί] ίβτι Ο ||

22—23 όντα τε χαϊ ΘΡ] τε όντα χαϊ V | 23—24 βαρβάρων ατρα-

τεύαας ΥΡ] ατρατεναας βαρβάρων β || 25 άδεργοννδονβάδον Ρ
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ίε ον πολλώ νβτερον είτε Καβάδης αύτος, δ τον

Ζάμον νΐός, εϊτε τις άλλος έπιβατενων τον Καβάδον

ονόματος ές Βνζάντιον ήλ&ε· Καβάδη μεντοι βαβιλεΐ

24 τήν όψιν έμφερέβτατος ήν. και αντον Ίονβτινιανός

βαδιλενς άμφιγνοών μεν, ατε δη Καβάδον βαβίλεως 5

νΐωνόν, ξύν φιλοφροβύνη πολλή εν τιμή έ'βχε. τά

μεν ονν άμφι Πέρβας τονς Χοϋρόχι έπαναβτάντας έγε-

νετο ώδε.

25 "Τβτερον δε και τον Μεβόδην δ Χοβρόης διεχρή-

6ατο εξ αίτιας τοιαβδε. των τι βπονδαίων διαχειρίξων, ίο

παρόντι τω Ζαβεργάντ} έπέταττε τον Μεβόδην χαλεΐν

έτνγχανε δε τω Μεβόδτ} δ Ζαβεργάνης διάφορος 'ών'

8? παρ' αντον άφικόμενος ενριδκε μεν βτρατιώτας

τονς αύτω επομένονς διέποντα, έλεγε δε ότι δή αντον

26 ως τάχιβτα δ βαβιλενς καλοίη. καΐ δ μεν αντίκα ΐ5

μάλα, έπειδάν τά έν πο6Ϊ διά&ηται, εψεβ&αι ώμολόγει,

δ τω ές αντον εχ&ει ήγμενος απηγγελλε Χοβρότ)

ώς ον βονλοιτο Μεβόδης εν τω παρόντι ηκειν, φάδκων

27 οι τινα άβχολίαν είναι. &νμω τοίννν δ Χοβρόης έχό-

Β 119 μένος, βτείλας των οΐ επομένων τινά παρά τον τρίποδα βο

τον Μεβόδην έκέλενεν Ιεναι. ο τι δε τοϋτό έβτιν,

28 αντίκα δηλώβω. τρίπονς βιδηρονς προ των βαβιλείων

εόαει εθτηκεν. έπειδάν οίιν τις των Περβών πύ&ηται

οτι δη αύτω δ βαβιλενς χαλεπώς εχοι, τούτω δε οντε

πη ές Ιερόν καταφνγείν &εμις οντε άλλαχόβε Ιεναι, 25

αλλά παρά τοϋτον κα&ημένω τον τρίποδα την βαβι-

9 Μεβόδην] βεβόδην Ιιίο βί ϊηίτβ, (? || 10 τι σπονδ.] χιί

πονδ. V || 12 ξαβεργάνος Ρ || 15 ό βαβιλ. ΘΡ] ό οη». V ||

17 ήγμίνος] ηγούμενος θ \ άιίήγγειΧε '(? || 19—21 9νμώ — Ιεναι

οη. & || 23 ίβαεί νθ] άεϊ Ρ || 24 Ιχει Θ \ δε] ιη&ΐίπι δη, <1θ-
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λέως προβδέχεϋϋ-αι ψήφον, των πάντων ούδενός φυλάβ-

βειν αύτόν άζιούντος. ένταϋ&α δ Μεβόδης έν βχή- 29

μάτι οίκτρω έκά&ητο ήμέρας πολλάς, εως τις αυτόν Ρ 69

Χοβρόου έπαγγείλαντος λαβών έκτεινεν. ες τοντό τε

5 αύτω τα της ες Χοβρόην εύεργεβίας εχώρηβεν.

κδ'. 'Τπό δε τους αυτούς χρόνους έν Βυξαντίω ΙΛι»α582*η

βτάβις τω δήμω έκ τον άπροβδοκήτον ένέπεϋεν, ή

μεγίβτη τε παρά δόζαν έγένετο και ες κακόν μέγα τω

τε δήμω καΐ τη βουλή έτελεύτηβε τρόπω τοιωδε. οΐ 2

ίο δήμοι έν πάλει έκάβττι ες τε Βένετους έκ παλαιού και

Πραβίνους διήρηντο, ου πολύς δε χρόνος έζ ου τού

των τε των ονομάτων και των βά&ρων ένεκα, ο'ις δή

&εώμενοι έφεδτήκαβι, τά τε χρήματα δαπανώβι καϊ τά

βώματα αΐκιβμοίς πικροτάτοις προΐενται και δνήβκειν

15 ουκ άπαί,ιούβι &ανάτω αΐβχίβτω' μάχονται δε προς 3

τούς άντικα&ιβ'ταμένους, ούτε είδότες οτου αύτοϊς

ένεκα 6 κίνδυνος έβτιν, έζεπιβτάμενοί τε ως, ήν και

περιέβωνται των δυβμενών τ# μάχη, λελείψεται αύτοίς

άπαχ&ήναι μεν αύτίκα ές το δεβμωτήριον, αΐκιξομένοις Β 120

2ο ίί τά έβχατα είτα άπολωλέναι. φύεται μεν ούν αύτοϊς 4

τό ές τούς πέλας εχϋ·ος αίτίαν ούκ έχον, μένει δε

άτελεύτητον ές τον πάντα αΙώνα, οϋτε κήδει ούτε

ξ,υγγενεία ούτε φιλίας %·εβμω εϊκον, ήν καϊ αδελφοί ή

Άλλο τι τοιούτον οΐ ές τά χρώματα ταύτα διάφοροι είεν.

6 Μαΐ. 473, 5. Τηβορη. I 181, 24 88. Επα^τ. IV 13. Οθάτβη.

I 647. Οητοη. Ρίΐβοη. 620. Ζοηβτ. ΓΠ 271 88. Μβ,ΓοβΙΙ. Οοπι. Βά

α. 532. νίοί. Τοηη. 8,(1 β,. 630. Ζαοΐι. 188 8. Αά. δοηπιϊάί, ϋβΓ

Αηίβίαικί ΐη Κρβί ιιηίβΓ Ιηβΐϊηίαη. ΖϋπΛ 1854

1 προοδέχεβ&αι Ρ] προβδέχιται Τ(? || 4 Ιχτεινι V |

τε] δε θ Ι| 12 βά&ρων ΟΡ ρι. πι.] βαφών 7Ρ ρΓ. πι. οογτ. |

13 εΊρειστηχααι €γ || 22 πάντα ΥΡ] άπαντα θ | οΰτε 4βΓ ϋΐηά.]

ονδε ίβΓ οοιϋ . || 23 ανγγενεία Ρ | η ΟΡ] η καϊ V || 24 τοιον-
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5 μέλει, τε αντοίς οντε &είων οντε άν&ρωπείων πραγμάτων

ν παρά τό έν τούτοις νικάν, ήν τέ τι άβέβημα ές τον

&εόν νφ' ότονούν άμαρτάνηται ην τε οΐ νόμοι και η

πολιτεία προς των οίκείων ή των πολεμίων βιάξωνται,

επει χαΐ των επιτηδείων σπανίζοντες ί'βως καν τοίς

άναγκαιοτάτοις αδικούμενης αντοΐς της πατρίδος, ού

προσποιούνται, ην γε αύτοϊς χεϊβ&αι το μέρος έν

καλώ μέλλψ οντω γάρ τονς βνβταβιώτας καλοϋβι.

6 μεταλαγχάνονβι δε τού άγονς τούτον και γνναϊχες

Ρ 70 αύτοΐς, ον τοις άνδράβιν έπόμεναι μόνον, άλλά και

τούτοις, αν οντω τύχοι, άντιβτατούβαι, καίπερ οντε

είς τά θέατρα το παράπαν ϊούβαι οντε τω άλλω αΐτίω

ήγμέναΐ' ωβτε ονκ έχω άλλο τι έγωγε τούτο είπεϊν η

ψυχής νόβημα. ταύτα μεν ονν ταϊς τε πόλεβι και

δήμω έκάβτω ωδέ πη έχει.

7 Τότε δε ή αρχή, ή τω δήμω έφειβτήκει έν Βνζαν-

τίω, των Οταβιωτων τινας τήν έπι %·ανάτω άπήγε.

%νμφρονήβαντες δϊ και βπειβάμενοι προς άλλήλονς

Β 121 έκάτεροι τούς τε αγομένους άρπάξονβι και ές τό

δεβμωτήριον αντίκα έββάντες άφιάβιν απαντάς οβοι

βτάβεως ή έτέρον τον άλόντες άτοπήματος έδέδεντο.

8 καΐ οί μεν νπηρέται, οβοι τη της πόλεως αρχή έπονται,

έκτείνοντο ονδενΐ λόγω, των δε πολιτών εί' τι κα%·αρον

ην ές τήν άντιπέρας ήπειρον έφενγον, καΐ τή πόλει

9 πύρ έπεφέρετο, ως δή νπό πολεμίοις γεγενημένη. και

το ιερόν ή Σοφία τό τε βαλανεϊον ό Ζεύζιππος χαΐ

τον V] τοιοϋτο 6?, τοιοϋτό γε Ρ | ταϋτα Υθ] ταντα φιλοατοργοϋν-

τες Ρ || 1 μέλει] μέλλει V | άν&ρωιιείων] άνϊνων ό || 2 Ρ ||

7 μέρος νθ] μέρος τούτο Ρ || 11 τύχη V || 11—12 ο#τϊ — οδτϊ]

ούδε—ούάε οοάά. || 12 ί5 Ρ || 13 ήγμένω Ο || 14 ονν οτα. V |

τι οιη. Ο || 17 ατααιωτών] ατρατιωτών θ \ άπήγε Κ£?] ήγε Ρ \\

19 άρπάζωαι V || 22 5αοί] οαη V
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τής βαβιλέως αυλής τα εκ των προπυλαίων άχρι, ες

τον "Αρεως λεγόμενον οίκον χαν&έντα εφ&άρη, έπι

τούτοις τε άμφω αϊ μεγάλαι βτοαϊ μέχρι της αγοράς

άνήχουβαι, ή Κωνσταντίνου επώνυμος εβτιν, εύδαι-

5 μόνων τε άν&ρώπων οΐχίαι πολλαΐ και χρήματα μεγάλα,

βαβιλεύς δε χαι η βυνοιχούβα χαΐ των άπο βουλής 10

ενιοι χα&είρζαντες δφας αυτούς έν παλατίω ήβύχαζον.

%νμβολον δε άλλήλοις εδίδοβαν οι δήμοι τό νίκα, χαι

άπ' αύτού ες τάδε τοΰ χρόνου η κατάβταβις εκείνη

ίο προβαγορεύεται.

Τότε τής μεν αυλής έπαρχος Ιωάννης ήν ό Καππα- 11

δόχης, Τριβουνιανος δε, Πάμφυλος γένος, βαβιλεΐ

πάρεδρος" χοιαίβτωρα τούτον χαλούβι 'Ρωμαΐοι. τοΰ- 12

τοιν άτερος, Ιωάννης, λόγων μεν των έλευ&ερίων χαι

15 παιδείας άνήχοος ήν. ού γαρ άλλο ούδεν ες γραμ-

ματιβτού φοιτών εμα&εν, οτι μή γράμματα, χαι ταύτα

κακά κακώς [γράψαι\' φύβεως δε Ιβχύϊ πάντων γέγονε

δυνατώτατος ών ημείς ίβμεν. γνωναί τε γαρ τά δέ- 13Β122

οντα Ικανότατος ήν και λύβιν τοις άπόροις ενρεΐν.

20 πονηρότατος δε γεγονώς ανθρώπων απάντων τή τής

φύβεως δυνάμει ές τοΰτο έχρήτο, καΐ ούτε θεού λόγος

ούτε ανθρώπων αύτον αίδώς τις έβήει, άλλα βίους τε

αντώ ανθρώπων πολλών άπολλύναι κέρδους ε'νεκα και

14 οί. .ΓοΜίη. Ιχά. 250 ββ. Ζβ,Οι. 188,22 || 14—17 λόγων—

γράψαι] οϋαί 8ιιϊ(1. 8. ν. άνήχοος || 14—126, 9 λόγων—Ετοιμότερος

οϊΪΒ,ί 8ιιί(1. 8. ν. Ιωάννης || 15—17 ον—γρά-ψαι οϋβ,ϊ 8χάά. 8. ν.

γραμματιατής

1 αχρις V || 2 αρΕ0? ΘΡ ρΓ. ιη. || 3 αμψω Υθ] &μα Ρ ||

4 έχώννμός Θ-Ρ] δμώννμος V || 6 ξυνοιχοϋσα V || 8 αύμβολον Ο ||

12 Πάμψυλος] πάμπνλος θ || 14 μεν των] οπι. 8ιιίά. 8. ν. άνήχο

ος || 17 κακά οπι. 8ιιΐά. β. ν. γραμματιατής \ [γράψαι] άβίβνϋ

Ή.ΒΠΤ., οί.ΑτίΒίορη.βρ,ιι. 189 || 20πάνχων άν&ρώπων γεγονώς 8ιιίά. |

τν1 τ1ί Τϊ 8ηϊά. || 22 εΐβήει 8ηϊ<1. || 23 άχολλνναι V, άπολνναι β
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14 πόλεις ολας χα%·ελεΙν έπιμελες ην. χρόνου γονν όλίγον

χρήματα μεγάλα περιβαλόμενος ές χραιπάλην τινά

έχλελάχτιχεν ορον ονχ εχονβαν, άχρι μεν ές τον τον

άρέβτου χαιρόν ληιζόμενος τάξ των ΰπηχόων ούβίας,

Ρ 71 με'&η δε το λοιπόν χαΐ βώματος εργοις άβελγέβιν δ

15 ήβχολημένος' χατέχειν δε εαντον ονδαμή ί'βχυεν, αλλά

τά τε βρώματα μέχρι ές τον έμετον ήβ&ιε χαϊ τά χρή

ματα χλέπτειν μεν ήν ές άεί έτοιμος, προΐεβ&αι δε

χαϊ δαπαν&ν ετοιμότερος. Ιωάννης μεν ουν τοιοντός

16 τις ή^ν. Τριβουνιανός δε φύβεως μεν δυνάμει έχρήτο ίο

χαϊ παιδείας ές αχρον άφίχετο των χατ αυτόν ούδενός

ήΰβον, ές δε φιλοχρηματίαν δαιμονίως έβπουδαχως

οίός τε ην χέρδους άεί το δίχαιον άποδίδοβ&αι, των

τε νόμων ήμέρα έχ τον επί πλεΐβτον έχάβτη τους μεν

άνηρει, τους δε εγραφεν, απεμπολών τοϊς δεομένοις ΐδ

χατά την χρείαν έχάτερον.

17 "Εως μεν ονν ό δήμος ΰπερ των εν τοις χρώμαβιν

ονομάτων τον πόλεμον προς άλλήλονς διέφερον, λόγος

Β 123 ούδείς %ν ών ούτοι ές την πολιτείαν ήμάρτανον έπεϊ

δε ξνμφρονήβαντες , ωβπερ έρρήδη, ές την βτάβιν 2ο

χατέβτηβαν, εχ τε τον έμφανοΰς ανά πάβαν την πάλιν

ές αντονς ϋβριζον χαι περιιόντες έξήτουν έφ' ώ χτεί-

νωβι. διό δή βαβιλεύς έταιρίξεβ&αι τον δήμον έ&έλων

10—16 ψναεως — έχάτερον] οϋ&ϊ 8υϊ(1. β. ν. Τριβωνιανός

2 περιβαλλόμενος νθ || 5 άαελγέαιν Ύ(τ 8υίά.] άαελγεστά-

τοις Ρ || 6 ήαχολημένον V | χατέχειν δε] άέ 9ηΜ., οπι. οοάά. |

αντον 8πί<1. || 7 τόν .Ιμετον] οαον 8ηϊ<3. || 8 μεν χλέπτειν θ |

ίτοιμότατος Ρ || 10 τις νθ] οπι. Ρ \ Τριβοννιανύς] τριβον-

νος Ο | ψναεως μεν οπι. θ || 11 «£5 8οΜ. || 13 άεί οπι. θ |

14 έχ] οι έχ 8ιιίά. || 15 άπεμπολων θ || 17 χρώμααιν] χρή-

μααιν θ || 19 ϊ/<; θ || 20 ίρριΦη Ρ || 22—23 χτείνωαι β]

χτείνουαι ΫΡ \\ 23 βααιλενς ίταιρίξεα&αι νθ] εταιρίζεα&αι

βααιλενς Ρ
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αμφω της αρχής εν τω παραυτίκα παρέλυβε. χαΐ 18

Φωκ&ν μεν, άνδρα πατρίκιον, έπαρχον τής αυλής

κατεβτηβατο, ζυνετώτατόν τε χαι τον δικαίου έχιμε-

λεϊβ&αι Ιχανώς πεφνκότα' Βαβιλείδην δε την τον

5 χοιαίβτωρος αρχήν έχειν έχέλενεν, ίχ τε Επιεικείας

γνώριμον έν πατρικίοις 'όντα και άλλως δόχιμον. ονδεν 19

με'ντοι ήββον η βτάβις έπ' αντοίς ήκμαζε, πέμπτη δε

άπο της βτάβεως ημέρα περί δείλην δψίαν Ίουβτινιανδς

βαβιλεύς 'Τπατίω τε και Πομπηία» τοις Άναβταβίον

ίο τον βεβαβιλευχότος άδελφιδοϊς οί'χαδε ώς τάχιβτα

έπέβκηπτεν Ιέναι, είτε τι νεώτερον πράββεβϋ·αι προς

αυτών ές βώμα τό οίκεϊον ύποτοπήβας είτε και αυτούς

ή πεπρωμένη ές τούτο ί\γεν. οί οπερ έγένετο, 20

δείβαντες μή βφας ό δήμος ές την βαβιλείαν βιάζοιτο,

ΐ5 έφαβαν ον δίκαια ποιήβειν εΐ βφών τον βαβιλέα παρή-

βονβιν ές τοβόνδε κίνδννον ηκοντα. ταύτα άκούβας 21

'Ιονβτινιανδς βαβιλεύς έτι μάλλον ές την νποψίαν

ενέπιπτε, και αυτούς αντίκα μάλα έκέλενεν άπαλλάββε-

β&αι. οϋτω γούν οίκαδε τω ανδρε τούτω έχομιξέβ&ην

2ο χαι, τέως μεν νΰξ έτύγχανεν ονβα, ένταν&α ήβνχαζέτην.

Τη δε νβτεραία αμα ηλίω ανίβχοντι έκπνβτα ές 22

τον δήμον έγένετο ως άμψοτέρω άπηλλαγήτην τής έν

παλατίω διατριβής, ϊτρεχον ούν έπ' αύτούς ό λεως Β 124

απας, βαβιλέα τε 'Τπάτιον άνηγόρενον, καΙ αντον ως

2δ παραληψόμενον τά πράγματα ές χη^ν άγοράν ήγον. ή 23

ί« 'Τπατίον γυνή Μαρία, ϊ,υνετή τε ουβα και δό%αν

4 βαβιλίδην V || 6 ίκέλινε θ || 7 ήσβον οτα. V | ίπ αντοϊς]

και ές αντον θ |) 9 Πομπηία}] πομ,πίω θ || 13 ί/§ Ρ || 16 κίν

δννον V || 20τέως ΘΡ\ ίω« V) νύξ Υθ] ννξγάρ Ρ | ένταν&α] χαΐ

ένταν&α Θ || 21 ϊκπιβτα V || 22 άπηλίαγέτην V® || 24 τι ΟΡ]

β'ΐ V || 26 Μαρία οπι. Ο
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επί βωφροβννη μεγίβτην εχονβα, εΐ'χετο μεν τον αν

δρός και ον με&ίει, έβόα δε όλολνγγι τε χρωμενη καΐ

τοις έπιτηδείοις απαβιν έγκελενομένη, ώς αντόν την

24Ρ72«τΙ &ανάτω οί δήμοι αγοιεν. νπερβιαζομένον μέντοι

τον δμίλον, αντη τε ονχ έκονβα με&ηκε τον άνδρα 5

και αντόν 6 λεώς οντι έκονβιον ές την Κωνβταντίνον

άγοράν ηκοντα ές την βαβιλείαν έκάλονν, και (ον γαρ

ήν αντοϊς οντε διάδημα οντε τι 'άλλο ών δη βαβιλεα

περιβάλλεβ&αι νόμος) βτρεπτόν τινα χρνβονν έπΙ τή

25 κεφαλή δεμένοι βαβιλεα 'Ρωμαίων άνείπον. ήδη δε ίο

και των έκ βονλης ζννιόντων, οβοι ονκ άπολειφ&έντες

ετνγχανον έν ττ\ βαβιλέως αύλγι, πολλαι μεν έλέγοντο

γνώμαι ώς αντοΐς Ιτέον άγωνιονμένοις ες παλάτιον

26 'ίίριγένης δε, άνηρ έκ βονλης, παρελθών ελεζε τοιάδε

,,Τά μεν παρόντα ήμΐν, ώ άνδρες 'ΡωμαΙοι, πράγματα ΐδ

,,μή ονχι πολεμώ διακρι&ηναι ονχ οίον τε. πόλεμος

,,δε και βαβιλεία τά μέγιβτα των εν άν%·ρώποις άπάν-

27 ,,των ώμολόγηται είναι, των δε δη πράξεων αϊ με-

,,γάλαι ον βραχντητι καιρόν κατορ&ονβ&αι τϊέλονοΊν,

,,άλλ' ενβουλία τε λογιβμών και πόνοις βωμάτων, απερ 2ο

28 ,,αν&ρωποι ές χρόνον μήκος ένδείκνννται. τ\ν μεν

,,ονν έπι τόν πολέμιον ί'οιμεν, έπι ξνρον μεν ακμής

,,τά πράγματα ημϊν βτήβεται, περί δε των ολων έν

,,βραχεί διακινδννεύβομεν χρόνψ, των δε άποβήβεβ&αι

7 ΖαοΗ. 189, 9

2 όλολνγη τι & || 3 έχιλινομένη & || 4 μέντοι ν(τ] τοίνυν Ρ ||

7 οϋ οπι. (} II 8 8ή οπι. (τ || 11 καΐ] καϊ έχ Ρ | άποληφ&έντες Γ||

14 δοιγένης (τ || 16 πόλεμος Ρ] πόλιμον νθ | 17 βασιλεία Ρ]

βαβιλείαν νθ || 17—18 απάντων ώμολόγηται] ώμολόγηται απάν

των θ || 22 πολέμιον ΟΡ] πόλεμον V | μεν] τι Ο
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,,μελλόντων ένεκα την τύχην η προβκυνηΰομεν η Β 125

,,μεμψόμε&α πάντως, τά γάρ των πραγμάτων δζύτατα 29

,,ές το της τύχης ώς τά πολλά περιΐβταται κράτος,

,,ην δε βχολαίτερον τά παρόντα διοικηβώμε&α, ούδε

δ ,,βουλομένοις παρέβται ήμΐν Ίουβτινιανδν έν παλατίω

,,λαβεϊν, άλλ' άγαπήβει ως τάχιβτα ην τις αύτδν έφη

,,φυγεΐν. άρχη γάρ περιορωμένη καταρρείν είω&εν, 30

,,άποληγούβης αντί} της ίβχύος ες ήμέραν έκάβτην.

,,έβτι τοίννν ήμϊν βαβίλεια έτερα, Πλακιλλιαναί τε

ίο ,,κάι τά Ελένης επώνυμα, ο&εν χρη βαβιλέα τόνδε

,,δρμώμενον τόν τε πόλεμον διενεγκεΐν καϊ τά άλλα

,,διοικήβαβ&αι Τ] αμεινον εξει." 'ίίριγένης μεν τοΰαϋτα 31

ειπεν. οι δε δη άλλοι, όπερ φιλεϊ όμιλος ποιεϊν,

δζύτερόν τε άντελαμβάνοντο και το παραντίκα ωοντο

15 ζύμφορον είναι, και ούχ 'ψ,ιβτά γε 'Τπάτιος (χρήν γάρ

οΐ γενέβ&αι κακώς) της έπΐ τον Ιππόδρομον δδοΰ

εκε'λενεν ήγεΐβ&αι. τίνες δε φαβιν έζεπίτηδες αυτόν

ενταϋ&α ηκειν, βαβιλεΐ εύνοϊκως έχοντα.

ΟΙ δε άμφΐ τον βαβιλέα ίν βουλή ήϋαν, πότερα 32

20 μένουβιν αύτοϊς ή ταΐς νανΰΐν ές φυγήν τρεπομένοις

αμεινον έβται. και λόγοι μεν πολλοί ελέγοντο ές

έκάτερα φέροντες, και Θεοδώρα δε ή βαβιλις έλεξε 33

τοιάδε ,,Τό μεν γυναίκα εν άνδράβι μη χρηναι τολμάν

,,τ) έν τοις άποκνοϋβι νεανιεύεβϋ·αι , τον παρόντα

25 ,,οΐμαι χαιρδν ηκιβτα έφεϊναι διαβκοπεϊβ%·αι, είτε ταύτη

,,εΐτε αλλτ) πη νομιβτέον. οις γάρ τά πράγματα ές 34

15 ΜβΙ. 475, 16

4 οχολαιότέρον Ο \ βιοιχηοόμι&α 6- ||^12 ί) οχα.. Ο | όριγέ-

νης Ο [Ι 14 άντελαμβάνιτο Ο || 15 ο{>χ ηκιστά] ονχήχιστα θ ||

21 ποΙΙοϊ] πολν V [ ί/5 V \\ 22 βααιΧϊζ ν&\ βασίλισσα Ρ || 26 αλλ^

οπι. θ-

ΡΚΟ0ΟΡΓΟ3, Βά. Ήαητγ. I. 9
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Β 126 ,,χίνδννον τον μέγιβτον ήχει, ονχ άλλο ονδεν είναι

Ρ 73 ,,δοχεΐ άριβτον ή τά έν ποβϊν ώς άριβτα ϋ·έβ&αι.

35 ,,ήγούμαι δε την φνγην έ'γωγε, εΐπερ ποτέ, χαϊ νϋν,

„τ)ν χαϊ την βωτηρίαν έπάγηται, άζύμφορον είναι, άν-

„%ρώπφ μεν γάρ ές φως ηκοντι το μη ονχϊ χαϊ νεχρφ 5

,,γενέβ&αι αδύνατον, τω δε βεβαβιλενχότι το φνγάδι

36 ,,ειναι ονχ άνεχτόν. μη γάρ αν γενοίμην της άλονργί-

,,δος ταύτης χάρις, μηδ' αν την ήμέραν έχείνην βιφην,

,,έν τι με δέβποιναν οϊ έντνχόντες ον προβερονόιν. εΐ

,,μεν ονν βώζεϋ&α£ 6οι βονλομένω έβτϊν, ώ βαβιλεν, ίο

37 ,,ονδεν τούτο πράγμα, χρήματα (γάρ) τε πολλά εβτιν

,,ήμϊν, χαΐ δάλαββα μεν έχείνη, πλοία δε ταύτα,

,,βχόπει μέντοι μη διαβω&έντι ζνμβήβεταί 6οι ηδιβτα

,,άν της βωτηρίας τον θάνατον άνταλλάξ,αβ&αι. έμε

,,γάρ τις χαϊ παλαιός αρέβχει λόγος, ως χαλόν έντάφιον ΐ5

38 ,,η βαβιλεία έβτία. τοβαϋτα της βαβιλίδος είπονβης,

&άρ6ος τε τοις παβιν έπεγένετο χαϊ ές άλχην τραπό-

μενοι έν βουλή έποιούντο % αν άμύνεδ&αι δυνατοί

39 γένοιντο, η"ν τις έχ αυτούς πολεμήβων (οι. οϊ μεν

ούν βτρατιώται Σύμπαντες, οϊ τε άλλοι χαϊ 'όβοι άμφϊ βο

την βαβιλέως αύλην έτετάχατο, ούτε τω βαβιλεϊ εύνοΐχ&ς

εϊχον ούτε ές το έμφανες έργον εχεβ&αι ηΊϊελον, αλλά

40 το μέλλον έχαραδόχονν οπη έχβηβεται. παβαν δε την

15 οϊ. ΙβοΟΓ. VI 45 ώ? καλόν έατιν έντάφιον ή τυραννϊς.

Όϊοά. XIV 8

1—2 άλλο—&έο&αι Ύθ] άλλω ονδενΐ (οΊιδεν εΐη ϊη πΐ8Χ£.) ί)

τω τά έν ποαϊν ως άριβτα &έο&αι προαέχειν χρεών απααιν Ρ ||

5 μεν γάρ ϋίηά.] γάρ ΎΟ-, γάρ μεν Ρ \ είς & | νεκρών V ||

7—8 άλονργίδος Ρ\\9 έν οπι. £? || 11 (γάρ) β,άάίάϊ] οπι. οοάά. ||

11—12 ίατιν Ύ)μϊν\ ήμϊν έατι Ο || 17 παβιν] παρονβιν V \ έπεγέ-

νετονθ] έγένετο Ρ | β/? Ρ \\ 19 γένοιντο νθ] γένωνται Ρ Κ

20 άλλοι οπι. (} I 22 Ζργον ΐχεβ&αι] ίρχεβ&αι Ο
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έλπίδα εν Βελιβαρίω τε χαι Μούνδω 6 βαβιλεύς

ειχεν, ων ατερος μεν, Βελιόάριος, αρτι έχ τοϋ Μηδι-

χοϋ έπανήχων πολέμου την τε αλλην %·εραπείαν δν-

νατήν τε χαΐ λόγου ά\ίαν έπήγετο χαι δορυφόρων τε

5 είχε χαι ΰπαΰπιβτών πλή&ος εν τε άγώβι χαΐ τοϊς Β 127

τον πολέμου χινδύνοις τάς μελέτας πεποιημένον.

Μοννδος δε, Ιλλυριών βτρατηγος άποδεδειγμένος, τύχη 41

τινι ζυνεκύρηβε βαρβάρους Έρονλους έπαγαγόμενος

χατά χινα χρείαν ές Βνζάντιον μετάπεμπτος ήχειν.

ίο 'Τπάτιος μεν ονν επειδή είς τον Ιππόδρομον άψΐ- 42

χετο, αναβαίνει μεν αύτίχα ου δή βαβιλέα χα&Ιβταβ&αι

νόμος, χά&ηται δϊ ές τον βαβίλειον %ρόνον, ο&εν αεί

βαβιλενς εΐώ&ει τόν τε ίππιχόν χαι γνμνιχον &εα6&αι

αγώνα, έχ δε παλατιού Μοϋνδος μεν διά πύλης 43

15 έξήει, εν%·α δή 6 κοχλίας άπο της χα&όδου χυχλοτερονς

οϋβης ώνόμαβται. Βελιβάριος δϊ τα μεν πρώτα εν&ν 44

αντοϋ τε 'Τπατίον χαι &ρόνον τοϋ βαΰιλείου άνέβαινεν,

ώς δε ές το πληβίον οί'χημα ήλ&εν, ον δή βτρατιωτών

φρονρά έχ παλαιού έβτιν, έβόα τοις βτρατιώταις έγχε-

2ο λευόμενος άνοιγνΰναι οΐ τήν &ύραν ώς τάχιβτα, 'όπως

έπί τον τνραννον ΙΌι. δεδογμένον δε τοϊς βτρατιώταις 4ό

μηδετέρω άμύνειν, εως αυτών ατερος λαμπρώς νιχωη,

ώς ηχιβτα έπαΐειν δοχονντες διεχρούβαντο. άναβτρέψας 40

ονν Βελιβάριος ώς βαβιλέα διεφ&άρ&αι Ιβχυρίζετο

25 βφίβι τά αράγματα, νεωτερίζειν γαρ ές αυτόν τους 47

2 ΤΗθορΗ. I 184, 29

2 Βιλιβάριος] βιΐιαοάριος Ιιΐο βί ίηίτα οοηβίαηΐβΓ θ, ό

βΐλιΰάριος Ρ || 4 έπήγιτο] έπιίγετο V || 6 πι&ΐΐιιι παιοιημένων ||

8 βννεχύρηαε V \ Έρονλονς] έΐονρονς θ \ ίπαγαγομένοις Ο ||

10 ές¥ || 16 άπό Ρ] ίπίνΘ \\ 16 ώνόμαοτο V | ιύ&ΰ] ιύ&νς Ρ \\

17 τοϋ οιη. V || 22 μ,ηδετέρω] μηδ' ετίρω V

9*
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βτρατιώτας, οΐ την παλατιού φρουράν έχουβιν. έκέ-

λενεν ούν αυτόν βαβιλεύς έπι την χαλουμένην Χαλκήν

48 Ρ 74και τά ένταν&α προπύλαια Ιέναι. δ δη μόλις και

Β 128 ούτε κινδύνων ούτε πόνων μεγάλων χωρίς δι ερει

πίων τε και χωρίων ήμιφλέκτων διετιών ές το Ίππικόν 5

49 αναβαίνει, και επειδή παρά την Βενέτειον έγεγόνει

δτοάν, η τον βαβιλέως θρόνου εν δεξιά έβτιν, έβού-

λενβε μεν επί πρώτον αντον 'Τπάτιον Ιέναι, βραχείας

δε ονδης ένταΰ&α πυλίδος, η άπεκέκλειβτό τε και ύπό

των εντός 'Τπατίον βτρατιωτων έφυλάδβετο, κατωρ- ίο

ρώδηϋε μη οι εν βτενφ πονουμένω ό δήμος ξυνεπι&έ-

μενος αυτόν τε και τους επόμενους απαντάς διαφ%·είραν-

τες ρ&όν τε και άπονώτερον επί βαβιλεα χωρήβωβι.

50 λογιβάμενος οϋν ως οΐ έπϊ τον δημον Ιτέον έβτϊν, οΐ

εν τω Ίπποδρόμφ έβτήκεβαν, πλή&ει τε άμετροι χαι ΐ5

μετά πολλής άκοβμίας ύα1 αλλήλων ωθούμενοι, από

τοϋ χολεοϋ το ξίφος άράμενος τοις τε άλλοις κατά

ταυτά ποιεϊν έπαγγείλας, δρόμω τε και κραυγή έπ

51 αυτούς ί}ει. ό #£ δήμος, άτε δη εν όμίλω και ουκ εν

τάξει ίβτάμενοι, επειδή βτρατιώτας εϊδον τε&ωραχιδ- 2ο

μένους τε χαι δόξαν πολλήν έπί τε άνδρία και πολέ

μων εμπειρία έχοντας, και τοις ξίφεδιν ουδεμία φειδοΐ

52 παίοντας, ές φυγήν ωρμηντο. κραυγής δε πολλής,

ώς τό είκος, γεγενημένης, πληβίον που έβτηχως Μοϋν-

δος χαι βουλόμενος έργου έχεβ&αι (ην γάρ τις τολ- 25

1—2 έχίλεναεν θ || 3 προαύλια V |] 4 οντε—ο$τε] ονδε—

ονδε αοάά. || 4—5 ίρειπιων] είριπείων V |] 5 β£? Ρ \\ 6 παρά Ο]

περί νΡ | βενέτιον (? 1 9 άπεκέχλειατό 0-Ρ ρΓ. πι.] άπεχέχΐιτο V

βί Ρ οογγ. | ύπό] άποΫΟ \\ 11—12 αννεπιβέμενοςν || 13 χωρήσον-

αι Ρ"|| 15 εΐατήχεβαν (χ || 16 μετά] τά θ | 17 χολεοϋ] κονλεον ν\\

18 ταντά] ταντα Ο || 19 ατε] οτε V || 21 άνδρία V] άνδρεία 6τΡ \\

22 ουδεμία] ον δε μια ΥΟ || 23 ωρμηνται 6γ
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μψής και δραβτήριος), άπορούμενος δε η χρήβεται

τοις παρονβιν, επειδή έτεκμήρατο ως Βελιβάριος έν

τω πάνω είη, εν&νς έπΐ το Ιπποδρόμων διά της εΐβό-

δον, ή Νεκρά καλείται, εΐββάλλει. τότε δή έκατέρω&εν 53

5 οι *Ύπατίον βταβιώται κατά κράτος πληββόμενοι διεφ&εί-

ροντο. έπει δε ή τροπή λαμπρά έγεγόνει καί φόνος ΐμ>

ήδη τον δήμον πολνς, Βοραΐδης τε καΙΊονβτος, Ίονβτι- Β 129

νιανον βαβιλέως ανεψιοί, χείρας αντοίς ονδενος άνταίρειν

τολμώντος, κα&εϊλόν τε άπο τον &ρόνον 'Τπάτιον και

ίο αντον έβαγαγόντες βαβιλεΐ αμα Πομπηίω παρέδωκαν.

δνήβκονβί τε τον δήμον πλέον ή τριβμύριοι έν ταύτη 54

τη ήμερα, βαβιλενς δε αντονς έν φνλακη χαλεπή

έκέλενεν είναι, ένταν&α Πομπήιος μεν έδάκρνέ τε 55

και 'ά%ια έλέον έφ&έγγετο' ήν γάρ δή ό άνήρ πραγ-

15 μάτων τε και κακών τοιούτων ήκιβτα έμπειρος" 'Τπά-

τιος δε αντον πολλά όνειδίβας ονκ έφη χρήναι τονς

ονκ έν δίκη άπολονμένονς όδύρεβ&αι. αρχήν τε γάρ 50

νπο τον δήμον 'άκοντας βιαβ%ήναι καΐ ονκ έπϊ κακψ

τον βαβιλέως Μβτερον ές το Ίπποδρόμιον άφικέβ&αι.

20 κτείναντες δε οΐ βτρατιώται τη νβτεραία έκάτερον, ές

δάλαββαν καΟηκαν τά βώματα. βαβιλενς δε αντων 57

τί τά χρήματα ές τό δημόβιον ανάγραπτα έποιήβατο

καί άλλων των έκ βονλής απάντων, οϊ δή τήν γψάμην

%νν αύτοΐς ε&εντο. έπειτα μέντοι τοις τε άλλοις 58

25 απαβι καϊ τόϊς 'Τπατίον καί ΠομπηΙον παιβΐ τά τε

11 οί. Μαΐ. 476, 20 || 21 οί. νιο*. Τοηη. ο,ά α. 530

1 χςήοηται V [ 4 έοβάλλιι V || 5 βταβιώται] ατρατιώται 6γ \\

7 ήδη τον δήμον ν€τ\ τον δήμον ήδη Ρ | Βοραΐδης] βοριάδης β \\

9 τον οπι. θ || 14 ίίέον] έύονς V || 20—21 ίκάτερον—σώματα]

τοντονς ίχατίρων τά αώματα ές 9άΧααααν χα&ήχαν θ \\ 24 ξνν

οπι. α
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αξιώματα, οίς πρότερον έχρώντο, άπέδωκε καϊ των

χρημάτων, όβοις των έπιτηδείων τινάς ονκ ετνχε δωρη-

βάμενος. ές τόδε μεν Βνξαντίω η ϋτάβις έτελεντα.

Ρ 75 κε'. Τριβοννιανός δε καϊ Ιωάννης της τιμής οντω

παραλν&εντες χρόνω νβτερον ές άρχάς τάς αύτάς 5

2 κατέβτηβαν άμφω. αλλά Τριβοννιανδς μεν ετη πολλά

έπιβιονς ττ\ τιμή έτελεύτηβε νόβω, άλλο ούδεν άχαρι

προς ονδενος πα&ών. ήν γαρ αίμνλος τε και τάλλα

ηδνς καΐ της φιλοχρηματίας το νόβημα Ιπιβκιάβαι

ΆΒί3θΙχανώτατος της παιδείας περιονβία. Ιωάννης δε (πάβι ίο

γάρ άν&ρώποις βαρύς τε ομοίως και χαλεπός ήν, πλη-

γάς τε τοις προόπίπτονβΊν Εντεινόμενος και τά χρή

ματα άπα\άπαντα λόγω ονδενΐ ληιξόμενος) δέκατον

ετος την αρχήν εχων την δίκην δρ&ώς και δικαίως

της ές την δίαιταν παρανομίας έζέτιΰε τρόπω τοιωδε. 15

4 Θεοδώρα ή βαβιλις ίίχ&ετο αύτω πάντων μάλιβτα.

καϊ ος τΫ\ γνναικϊ προβκεκρονκώς οϊς ήμάρτανε, θωπεία

μεν αντην η χάριτι μετελ&εϊν ώς ηκιβτα εγνω, ές

έπιβονλην δε αύτη εκ τον εμφανούς κα&ιΰτάμενος ές

τον βαϋιλέα διέβαλλεν, ούτε την τύχην έρνϋ·ριών ούτε 20

την βτοργην αΐβχννόμενος, ηνπερ ές αντην δ βαβιλεύς

5 εΐχεν έ%αιβίαν οΐαν. αΐβ&ομένη δε ή βαβιλϊς των

5*οί. Μαΐ. 477, 9 || 6—10 ετη—περιουσία^ οίϊα,ϊ 8ιιϋ. 8. ν.

Τριβωνιανός^ \\ 10—15 Ιωάννης—ίζέτιαέ] Ούτος 81 ό Ιωάννης

π&σιν άν&ρώποις βαρνς ην δμοίως χαϊ χαλεπός- πληγάς τε τοις

προβπίπτουαιν Εντεινόμενος χαϊ τά χρήματα απα^άπαντα λόγω

ούδενϊ Χηιζόμενος την δίχην δρ&ως χαϊ διχαίως τής ές την δίχην

παρανομίας έξέτισεν 8ιιίά. 8. ν. Ιωάννης, τά—ίί,ε'τιβεν βϋ&πι

8. ν. άπα%άπαντα βχ1ιίΙ>8ΐι4ιΐΓ

1 άπέδωχε] άπίδοτο V )| 2 οβοις] οαα V || δ είς Ο \ τάς

αντάς ονα. (χ || 7 αλλο ονα. θνιίά. || 8 αιμνλος Ρ \\ 10 τής] τή τής

8πϊά. ]| 11 χαλεπως V \\ 15 τρόπω τοιώδε] τοιωδε τρόπω (τ ||

17 οϊς] οι Ρ || 18 & οω. Υ\\ 20 οντε—άντε] ούδε—ονδε οοάά.
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ποιονμένων χτεΐναι μεν διενοεϊτο τον αν&ρωπον, μη

χανή δε ουδεμία εΐχεν, έπει λόγον αντον Ίονβτινιανός

βαβιλενς έποιεϊτο πολύν, γνούς δε Ιωάννης την της 6

βαθιλίδος ες αντον γνώμην έν δείμαβι μεγάλοις έγί-

5 νετο. έπειδάν τε ώς κα%ενδηβων ές τον κοιτώνα ίοι, 7

των τινα βαρβάρων έπιβτήβεδ&αί οΐ ως άπολονντα

νπώπτενεν ές νύκτα εχάβτην, ΰπερχύπτων τε αεί έχ

τον δωματίου χαΐ τάς εΐϋόδονς περιβκοπών ανπνος

έμενε, χαίπερ εταιριβάμενος δορυφόρων τε χαι ΰπα-

ιο 6πιβτών χιλιάδας πολλάς, ου γεγονός υπάρχων τινί

πρότερον τοϋτό γε. άλλ' έπιλεληβμένος άμα ήμερα 8

&είων τε κάί άν&ρωπείων δειμάτων απάντων όλε&ρος Β 131

αϋ&ις χοινϊ] τε χαι Ιδία παβι 'Ρωμαίοις έγίνετο. χαϊ Ρ 76

φαρμαχεϋβι μεν τα πολλά ώμίλει, μαντείαις δε άβε-

15 βέβιν ές άει χρώμενος την αυτοκράτορα αντώ τερα-

τευομέναις αρχήν, άεροβατών τε καταφανής ήν χαϊ

μετέωρος άρ&είς ταϊς της βαβιλείας έλπίβι. της μεντοι 9

πονηρίας αύτώ χαϊ της ές την δίαιταν παρανομίας

ονδεν οντε έλώφα ούτε ΰπέληγε. χαί τις ούτω &εον 10

20 λόγος τό παράπαν ουκ ήν, άλλα χαι, εΐ' πον είς Ιερόν

ώς ενζόμενός τε χαι διανυχτερεύδων ένταϋ&α ΐοι,

ονδεν δμοίως τοίς Χριβτιανών ή&εβιν επραττεν, αλλά

τριβώνιον ένδιδνδχόμενος Ίερεϊ πρέπον της παλαιάς

δόζης, ην νϋν Έλληνιχήν καλειν νενομίχαοΊ, λόγους

25 ούχ δβίους τινάς, ονδπερ έμεμελετήκει, άπεβτομάτιξεν

ανά παβαν την νύκτα έχείνην, οπως οΐ ή τε βαβι-

4 αύτόν ΥΡ || 5 έτιειδάν τε ώς Ρ] χαϊ έηειδάν δε ώς V, χαϊ

έπειδάν τέως & || 7 νπόπτενεν β- | ύπεχχνπτειν Ηβην. || 11 άΧΙ']

άΧΙαΥ\\ 12 άν&ρωηείων] άνίνων β- \ δειμάτων] δειμάατων Ρ ||

14 ώμίλει] δμιλεϊ β- \\ 15 ίβαεϊ Υ(χ || 24 νενομίχαβιν Ρ || 25 ονΰ-

*ϊρ ν&] ωαχερ Ρ | μεμελετήχει (} | άπεατομάτιζεν ροβϊ έχείνην

ΪΓ3.ιΐ8ροιιιιηΐ β-Ρ || 26 έχείνην] έχείντ/ Ηοθβοΐι.
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λέως διάνοια ετι μάλλον υποχείρια εΐη καΙ αύτός

κακών γένοιτο άπα&ής προς πάντων άν&ρώπων.

11 'Εν τούτω δε Βελιβάριος 'Ιταλίαν χαταβτρεψάμενος

βαβιλεϊ ές Βνξάντιον ξνν ^ίντωνίνη τη γνναιχΐ μετά-

12 πέμπτος ήλ&εν, έφ' ω έπϊ Πέρβας βτρατεύβειε. χαϊ 5

τοις μεν άλλοις άπαβιν έντιμος τε και λόγον πολλού

άϊ,ιος, ως το εΙκός, ήν, μόνος δε Ιωάννης αύτω χαλε-

πως είχε και πολλή έπιβουλή ές αυτόν εΐχετο, κατ

άλλο μεν ούδεν, οτι δε αυτός μεν το έκ πάντων εχ&ος

έφ' έαυτόν είλκε, Βελιβάριος δε πάντων ευδόκιμων ίο

μάλιβτα Ετυχεν' επ' αύτω τε γενομένης της 'Ρωμαίων

Β 132 ελπίδος αύ&ις έπι Πέρβας έβτράτευβε, τήν γυναίκα

13 έν Βυζαντίω άπολιπών. Ιίντωνίνα δε ή Βελιβαρίου

γυνή (ή~ν γαρ Ικανωτάτη άν&ρώπων απάντων μηχα-

ν&β&αι τά αμήχανα) χαριεϊβϋ-αι τή βαβιλίδι βουλευ- 15

βαμένη έπενόειτόιάδε. ή~ν τω Ιωάννη &υγάτηρ Ευφημία,

δόζαν μεν έπϊ βωφροβύνη πολλήν εχουβα, νέα δε χο-

μιδή, καΙ απ' αύτοϋ λίαν ευάλωτος, ην δή δ πατήρ ϋπερη-

14 γάπα, έπειδή και μόνης αυτής έγεγόνει πατήρ, ταύτην ή

'Λντωνίνα τι%·αββεύουβα ές ημέρας βυχνάς προβποιήβα- 20

β&αί τε ατε φίλην ένδελεχέβτατα ΐβχυβε καΙ των αύτη

15 απορρήτων μεταδιδόναι ούκ άπηζίου. καί ποτε αύτής

οΐ μόνης εν τω δωματίω παρούβης δδύρεβ&αι τύχας

τάς παρούβας έπλάββετο, οτι δή Βελιβάριος εύρυτέραν

ποιηβάμενος τήν 'Ρωμαίων αρχήν πλείονι μέτρψ ή 25

3 Ργοο. VI 30 8. βη.

4—5 μετάπεμπτος] μετάπεπτος Ο || 7 ϊίχόί] είχώς Ρ || 13 τοΰ

βελιααρίον Ρ \\ 14 απάντων] πάντων V \\ 17 ποΧΧψι νΡ] πολλή Ο |)

19 έπειδή 7<?] έπεϊ Ρ ]| 20 ΐ5 οιη. V || 22 άπορ ήτων V ||

23 δωμ Ρ
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πρότερον ούβα ετύγχανε, βαβιλείς τε δορυαλώτους δύο

χαι πλούτου τοβοϋτόν τι χρήμα ές Βυξάντιον άγαγών,

άχαρίβτου 'Ιουϋτινιανοϋ έτυχε' τά τε αλλα ως ού

διχαίαν ούβαν τήν πολιτείαν διέβαλλε. περιχαρής δε ίο

5 τω λόγω γενομένη ή Ευφημία (δέει γαρ τω έχ της βαδι-

λίδος χαΐ αύτη τή παρούϋτ) άρχη ήχ&ετο) ,,Καϊ τοϋδε

μέντοι, ώ φιλτάτη," εφη, ,,ύμεϊς αίτιοι, οτι δή παρόν Ρ 77

,,ύμΐν τη δυνάμει ού βούλεβ&ε χρήβ&αι". ύπολαβοϋβα 1 7

#£ ή Άντωνίνα ,,Ού γαρ οίοί τε' έβμεν, ώ δύγατερ,"

ίο εΐπεν, ,,έν βτρατοπέδω νεωτέροις έγχειρεϊν πράγμα-

,,βιν, ήν μη τοΰ έργου %υνεπιλάβωνται ήμίν των ένδον

,,τινες' άλλ' εϊπερ ό 005 πατήρ ή&ελε, ράβτα αν ες

,,τήνδε τήν πραξιν χα&ιβτάμενοι 'όβα ή~ν τω &εω βου- Β 133

λομένω έπράββομεν". άχούβαβα ταϋτα Ευφημία προ- 18

ΐ5 &ύμως μεν ύπέβχετο επιτελή έβεβ&αι, άπαλλαγείβα δε

εν&ένδε το πράγμα έπΐ τον πατέρα εύ&ύς ήνεγχε.

χαΐ ος τω λόγω ήβ&είς (ταύτην γάρ οΐ όδόν ες τε τά 19

μαντεία χαΐ τήν βαβιλείαν ύπετόπαξε φέρειν τήν

πρ&ξιν) εύ&ύς μελλήβει ούδεμια ώμολόγηβε, πράβόειν

20 τε τήν παίδα έχέλευεν οπως τη ΰβτεραία ές λόγους τη

Άντωνίνη αύτος ξυμμίζη χαί τά πιβτά δοίη. μα&οΰβα 20

'Αντωνίνα τήν Ιωάννου γνώμην χαί ως άπωτάτω

τον αν&ρωπον της τοϋ άλη&οϋς άπαγαγείν εννοίας

έ&έλουβα νϋν μεν εφη οι %υγγενέβ%·αι αύτόν ά%ύμφο-

25 ρον είναι, μή τις υποψία μεταξύ έπιγενομένη διαχω-

4 διέβαλε V || 5 ή οπι. V || 10 έγχειρεϊν] έγχωρεϊν Ρ ||

13 τηνδε (?] οπι. 7Ρ || 19 μεΧηαει β \ ούδεμια] ού δε μι& V ||

20 έχέλενεν 7*6] έκέλεναε Ρ \ οπως τ·η ύβτεςαία] τή ύοτεραία

οπως Ρ | 20— 21 τή άντωνίνη αύτος νΡ] αύτός τί) άντωνίνη θ ||

21 βυμμίϊ,η Ο | δοίη\ δώη V || 22 #έ ΘΡ] δε η V || 23 τοϋ οπα. Ο |

έπαγαγεϊν V || 24 έδέλοναά] έλ&οϋβα V | ζνγγενέβ&αί] ξνγενέ-

β&αι Ο || 26 έπιγενομένη ΥΡ] γενομένη (χ
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λνβαι τά πραββόμενα Ιχανη εΐη' μέλλειν δε αντίκα

21 δη μάλα ες την ί'ω παρά Βελιβάριον βτέλλεβ&αι. έπει-

δάν ονν έχ Βνζαντίον άπαλλαγείβα έν τω προαβτείω

γένηται (ο 'Ρονφινιαναϊ μεν όνομάζεται, Βελιβαρίον

δε ΐδιον έτύγχανεν ον), ένταν&α τον Ίωάννην ώς 5

άβπαβόμενόν τε χαΐ προπέμψοντα ηχειν, χαΐ τούς τε

λόγους περί των δλων ποιήβαβ&αι χαί τά πιβτά λαβείν

τε χαι δούναι, ταντα είπονβα εν τε τω Ιωάννη ειπείν

22 έδοζε χαι ημέρα ταχτη έπι τη πράξει διώριβτο. η τε

βαβιλις τον πάντα λόγον παρά της Άντωνίνης αχού- ίο

βαβα έπήνει μεν τά βεβονλενμένα, έγχελενομένη .δε

πολλώ έτι μάλλον ές την προ&νμίαν ένήγεν.

23 Έπειδη" τε η χνρία παρην, άβπαβαμένη μεν η Άν-

τωνίνα την βαβιλίδα έχ της πόλεως άπηλλάββετο, έν

τε 'Ρονφινιαναίς έγένετο, ώς τη νβτεραία της έπι την ΐ5

ί'ω δδοϋ άρζομένη, ον δη χαι Ιωάννης τά ζνγχείμενα

24Β 134 επιτελείων ές νύχτα ήλ&εν. η δε βαβιλίς διαβάλλονβα

προς τον αντης άνδρα τά προς τον Ίωάννον έπι τη

τνραννίδι πραββόμενα, Ναρβην τε τον εννονχον χαι

Μάρχελλον τον των έν παλατίφ φνλάχων άρχοντα ές 20

'Ρονφινιανάς %νν βτρατιώταις πολλοίς επεμψεν, έφ'

ω διερεννηβάμενοι τά πραββόμενα, ην τον Ίωάννην

πράγμαβι νεωτέροις εγχειρονντα ενρηβωβι, χτείναντες

25 εν%·νς τον άν&ρωπον έπανήζονβι. χαί οΐ μεν επί τω

έργω τούτω έβτέλλοντο. φαβι δε βαβιλέα των ποιον- 25

μένων αΐβ&όμενον των τινα Ιωάννη έπιτηδείων παρ'

4 δή ν(τ] οπι. Ρ || 6 άαπααάμενον Ο- \ τιροπέμψοντα V] ηοοηίμ-
•φαντα ΟΡ || 8 ταντα ΥΡ] χαί ταντα (χ \ τε τώ] τί οπι. 6γ || 16 άρ-

ξαμένη Ο- || 17 διαβαλονσα Ηβπν. || 18 αΰτής αοάά. | τον ονα. Ρ|

19 τον οπι. Ο || 20 των οτα. V \ ψνλακών Ρ \\ 23 ΐνρηαονσι Ρ ||

24 εύ&νς τον αν&ρωπον Υ(τ] τον αν&ρωπον εν&νς Ρ
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αντον πέμψαι, άπερονντα αντώ μηδαμη τη ΙΑντωνίνη

έντνχεΐν λά%·ρα. Ιωάννης δε (χρην γάρ αντώ γενε- 26

β&αι κακώς) την βαβιλεως νπο&ήκην εν άλογία πεποι-

ημένος άμφΐ νύκτα με'δην τη Άντωνίνη ζννέμιζεν,

5 αίμαβι&ς πού τίνος αγχιβτα, ής δη 'όπιβ&εν κα&ίβαβα

ετύγχανε τους άμφΐ Ναρβην τε καϊ Μάρκελλον, όπως Ρ 78

των λεγομένων άκούβειαν. ένταϋϋ-α Ιωάννης μεν άφν- 27

λάκτω βτόματι τά ές την έπί&εβιν ώμολόγει τε καϊ

όρκοις δεινοτάτοις άπιβχνρίζετο, Ναρΰής δε αντώ καϊ

ίο Μάρκελλος εκ τον αίφνιδίον έπεβτηβαν. %ορνβον δϊ, 28

ως το είκος, γενομενον οί τον Ίωάννον δορνφόροι

(άγχιβτα γάρ %η έβτήκεβαν) παρ' αντον αντίκα έγε-

νοντο. καϊ αντών τις Μάρκελλον, ονκ είδώς οβτις 29

ποτε ην, ζίφει επληζεν, οντω τε Ιωάννης διαφνγείν

15 %νν αντοϊς ΐβχνβεν, έ'ς τε την πάλιν κατά τάχος άφί-

κετο. καϊ ει μεν εύ&νς έλ&εΐν παρά βαβιλεα έ&άρβη- 30

ϋεν, οΐμαι αν, ονδϊν έπεπόν&ει προς αντον άχαρι'

ννν δε καταφνγων ές το Ιερόν δε'δωκε τη βαϋιλίδι Β 135

κατ έζονβίαν τη ές αντον έπιβονλη χρηΰ&αι.

20 Τότε μεν ονν έπάρχων Ιδιώτης γενόμενος ές μμ.^μι 31

έτερον έν&ενδε άναβτάς έκομίβ&η, όπερ έν τω προ-

αβτείω Κνζίκον πόλεως ϊδρνται, Άρτάχην καλονβι

Κνζικηνοι το προάβτειον. ένταν&α Ιερέως ον τι έκον-

20 οί. Μυ,Ι. 480, 16. Ατιοί. Μ&ΓΟβΙΙ. Οοπι. &ά α. 544 οί. Νον.

109 β* 111

5 αίμααίας (γ || 6 βί 13 μάρκείον β ρΓ. πι., μάρκελλον (χ

οογγ. || 9 έπιβχνρίξετο V || 12 είστήχεβαν Ο \\ 16 τον βαβιλία Ρ ||

17 πρδς νΡ] παρ' θ || 18 ές τό Ιερόν] &\Λ τι ιερόν 8θήΙ>βη-

άηπι ρπίο ατώ &άάβη<1τιηι : ζτοϋ Λανρεντιον) (οί.Τηθορη. 1 184, 9. 13)

νβΐ βίπιΠβ | δέδωκα Ρ I βαβιλίδί] βααίδι Ρ || 20 έπάρχων V]

■υπάρχων 6γΡ \\ 23 ένταϋδα ν(τ] Ιν9α Ρ || 23—140, 1 «ριίωί—

ΰχήμα Ύϋτ] Ιερενς γενόμενος ίχοναίως πίτρον έαντόν μετω-

νόμααεν Ρ
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βιος περιβέβληται βχήμα, ονκ έπιβκόπον μέντοι, άλλ'

32 ονπερ καλεϊν πρεββύτερον νενομίκαΰιν. ό #£ Ίερονρ-

γεϊν ήκιβτα ή&ελεν, ώς μή ποτε αύτω έμπόδιον εΐη ές

τάς αρχάς αν&ις Ιέναΐ' των γαρ έλπίδων μεδίεβ&αι

ούδαμή ή&ελε. τά δε χρήματα ές το δημόΰιον ανά- &

33 γραπτά εύ&ύς γέγονεν. ων δή αντώ μοίραν βαβιλεύς

πολλήν ήφίει' ετι γαρ τή ές αύτόν φειδοί εΐχετο. έν-

34 ταϋ&α παρήν τω Ιωάννη, άφροντιόχήβαντι μεν κιν

δύνων απάντων, χρήματα δε περιβεβλημένα) μεγάλα,

όβα τε αύτος έτύγχανε κρύψας και οβα βαβιλέως ίο

γνώμη παρ' αντώ έμεινε, τρνφάν τε κατ' έ%ονβίαν

και τά παρόντα ήγείβ&αι λογιβμώ βώφρονι ενδαίμονα

35 εΐναι. δώ δή καϊ πάντες 'Ρωμαΐοι έπι τώ άν&ρώπω

άτεχνώς ήχ%οντο, δτι δή πονηρότατος γεγονώς δαι

μόνων απάντων βίον παρά τήν άϊ,ίαν εύδαιμονέβτερον ι&

36 ή πρότερον εχοι. άλλ' ό ■θ'ίόρ, οΐμαι, ονκ ήνεγκεν ές

τούτο τήν τίβιν Ιωάννη άποκεκρίβ&αι , έπΙ μέγα τε

αύτω τήν κόλαβιν έξηρτνετο. έγίνετο δε ώδε.

37 Β 136 Ήν τις έν Κνζίκω έπίβχοπος Ενβέβιος όνομα,

χαλεπός άπαβι τοίς έντνγχάνονβιν, Ιωάννου ούδέν τι 2»

ήββον τούτον ΚνξικηνοΙ βαβιλεΐ διαβάλλοντες ές δί-

38 κην έκάλονν. έπεϊ δε ονδεν ήννον, δννάμει αύτονς

περιελ&όντος Ενβεβίου πολλή, ξνμφρονήβαντες νεανίαι

39 τίνες έν τη ΚνζΙκου αγορά κτεΐνονβιν. έτύγχανε δε

Ιωάννης τω ΕνβεβΙω διάφορος γεγονώς μάλιβτα, και 25

19 οί. Μαΐ. 480, 19

1 έπιβκόπον] ίπίβχοπον Ρ \ μέντοι ΥΡ] μ£ν Ο || 2 ονπερ Ρ]

οπερ Ύ(τ || 3 ηκιβτα] ονχ ηχιατα Ρ || 7 αντόν] τον αντόν Ρ ||

14—16 δαιμόνων] άν&ρώπων θ || 16 την] τιμήν V \\ 16 έχει θ \\

17 Ιωάννη Ρ] Ιώ V, Ιωάννον θ || 22 ηνντον Ο
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άπ' αντον ή τής έπιβουλής υποψία ές αύτον ηλ&ε.

Στέλλονται τοίνυν έκ βουλής άνδρες διερευνηβόμενοι 40

το μίαβμα τοϋτο' οΐ δη τον Ίωάννην πρώτα μεν έν

δεβμωτηρίφ χαΟ·εΙρ%αν , έπειτα δε άνδρα έπαρχον μεν

5 δυνατόν οϋτω γενόμενον, ές πατρικίους δε άναγρα- Ρ 79

φέντα και ές τών υπάτων αναβεβηκότα τον δίφρον,

ου μείζον είναι ουδέν εν γε τή 'Ρωμαίων πολιτεία

δοκεΐ, έβτηβάν τε γυμνον, ατε ληβτήν τινα ή λωπο

δυτών, και βαίνοντες κατά τοϋ νώτου πολλάς είπείν

ίο τά βεβιωμένα ήνάγκαζον. χαΐ τοϋ μεν Εύβεβίου φόνου 41

αίτιος Ιωάννης ου λίαν έξελήλεγκτο , έφκει μέντοι ή

τοϋ &εοϋ δίκη ποινάς αυτόν της οίκουμένης έβπραττο-

μένη. έπειτα δε τά χρήματα πάντα άφελόμενοι γυμνον 42

β'$ τήν νανν είβεβίβαβαν, Ίμάτιον 'έν, καΐ τοϋτο τραχύ

15 κομιδή, άμπεχόμενον, δβολών ώνη&εν όλίγων τινών,

οΐ τε αύτον παραπέμποντες οπη αν ή ναΰς ορμι6%·είη

έκέλευον άρτον ή όβολοϋς έκ τών ΐΐροβπιπτόντων

αΐτεϊβ&αι. οϋτω τε πτωχεύων πανταχό&ι τής πορείας 43

τής ΑΧγΰπτου ές τήν Άντινόου κομίζεται, και τρίτον

20 τοΰτο έτος αύτον ένταϋ&α χα&είρζαντες τηροϋοΊν. 044Β137

καίπερ έν τοιούτοις γεγονώς πά&εβιν, ούδε τήν

τής βαδιλείας έλπίδα με&ήχεν, αλλά καΐ Άλεϊ,ανδρέων

τινάς, ατε τω δημοβίω χρυβίον οφείλοντας, δια-

20 ο£. Ηχ 1 ρ. 4

4 ϊπαρχον V] υπάρχον ΘΡ \ μεν οπι. Ρ | 5 ές πατρικίονς]

έπατριχίους θ || 11 έξεΙήΧεγχτο Ρ] έξείέΐεχτο V, έξελήλεχτο

βπρβΓΒΟΓ. Γβο. πι. γ (? || 12 οίχονμένης νθΡ οογγ.] οικονομίας Ρ

ρΓ. πι. Ι 12—13 είαπραττομένη V || 14 έαεβίβαβαν V | τραχύ

Ρ] τιαχν νθ || 19 ΡοβΙ Άντινόου αάάϊί πάλιν Ηθγ»\ , ββ<1

ίπιβΐτα || 22 βαοιλίας θ \ με&ήχεν] χαδήχεν V || 23 ατε] ϊϋτε V
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βαλείν Ιγνω. 'Ιωάννην μεν ονν τον Καππαδόκην

δέκα ένιαντοΐς νβτερον αντη των πεπολιτενμένων κατ

έλαβε τίβις.

κς'. Τότε δε βαβιλενς βτρατηγόν τε της έωας

αν&ις Βελιβάριον κατεβτηβατο καϊ ές Λιβύην πέμψας 5

την χώραν έβχεν, ωβπερ έν τοις όπιβ&εν λελέζεται

2 λόγοις. όπερ έπεϊ ές τε Χοβρόην καϊ Πέρβας η^λ&ε,

δεινως ηβχαλλον, και αντοϊς την είρήνην ές 'Ρωμαίονς

πεποιημένοις μετέμελεν ήδη, ότι δη αύτοΐς την δννα-

3 μιν έπΐ μέγα χωρεϊν %09Όντο. πέμψας τε δ Χοδρόης ίο

ές Βνξάντιον πρέββεις, ζνγχαύρειν τε Ίονβτινιανω τω

βαβιλεϊ έφαβκε καϊ τό μέρος λαβείν %νν γέλωτι δή&εν

των έκ Λιβύης λαφύρων ήζύον, ότι δή ονκ αν %οτε

Βανδίλων τω πολέμω περιέβεβ&αι ί'βχνβεν, εΐ μη αντώ

4 Πέρβαι έδπείβαντο. τότε μεν ονν Χοβρόην Ίονοτι- 15

νιανός χρημαβι δωρηβάμενος, τονς πρέββεις ονκ είς

μακράν άπεπέμψατο.

5 Έν δε πόλει Αάρας τοιόνδε τι ζννέβη γενέβ&αι.

Ρ 80 Ιωάννης τις ήν ένταϋ&α έν καταλόγψ τεταγμένος

πεζών οντος ονχ απάντων οϊ ζνμφρονούντων 6τρα- 20

τιωτών, άλλ' όλίγων τίνων, τνραννίδι έπι&έμενος την

11 οί. Ργοο. ά. αβά. 1ϊϊ>. II 10, 1. Ζ&ϋίί. 206, 13 || 18 οί. Αιιοί.

Ματοβίΐ. Οοπι. β,ά α. 537

4—17 Τότε — άπεπέμψατο] Ζτι βεΧιαάριος οτρατηγδς της

£ώας ηατεβτά^η οαπερ έπεί τε ές χοαρόην χτλ. 4 ΟΡ] δε

δ V]] 6 Βελισάριον οτχχ. <? || 6 την χώραν] τονς πέρβας (} || 6—7

οπιβ&εν (8πιαϋ·ε Ρ) Χελέξ,εται Ιόγοις ΫΡ] ϊμπροβ9εν Ιόγοις

λελέξεται Ο || 9 μετέμεΧΧεν ΎΟ \ 8η ΟΡ] οτα. V \\ 10 μέγα χωρεϊν)

μεταχωρεΐν ΤΓ || 11—12 τω βααιΧεϊ ΟΤΟΛ. ~\¥ || 12 ξνγγέίωτι IV ||

14 βανδηλω &, βανδήλων'ψ || 16 & ΤΓ || 18 τι ονα. β \ ξ,ννέβη

γενέσΰαί] γενέα&αι ξ,ννέβη θ
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πόλιν έβχεν. εν τε παλατίφ κα&ήμενος ωβπερ έν 6

άκροπόλει, την τυραννίδα έκρατύνετο ήμερα έκάβτη.

χαϊ εΐ μή ΙΊέρβας έχεβ&αι εΙρήνης ές τους 'Ρω- 7

μαίους τηνικαϋτα ξ,υνέβη, άνήχεβτα αν έν&ένδε 'Ρω- Β 138

5 μαίοις έγεγόνει χαχά. ννν δε τοΰτο έχώλυβε φ&ά-

βαβα, ωβπερ μα έρρή&η, ή ζύμβαβις. ήμερα δε από 8

της τυραννίδας τετάρτη ϊ,υμφρονήβαντες βτρατιώ-

ται, γνώμη Μάμαντός τε τοϋ της πόλεως Ιερέως χαΐ

Άναβταβίου των δοκίμων τινός πολιτών, ές τό παλα

ιό τιον μεβημβρίας άκμαξούβης άνεβηόαν, κρύψας ε'χαβτος

υπό τω Ιματίω ζιφίδιον. καϊ πρώτα μεν έν τη μεταύλω 9

&ύρα τών δορυφόρων εΰρόντες όλίγους τινάς εύ&ύς

εχτειναν. έπειτα δε χαϊ είς τον άνδρώνα έββάντες τοϋ

τυράννου ηπτοντο' τίνες δε φαβιν ού τούς βτρατιώτας

15 αυτό πρώτους είργάβ&αι, άλλ' αύτών ετι μελλόντων

τε έν τη μεταύλω χαϊ χατωρρωδηχότων τον χίνδυνον,

τών τινα άλλαντοπωλών ξύν αύτοίς 'όντα έβπηδήβαί

τε ξΰν τη κοπίδι χαϊ τω Ιωάννη έντυχόντα άπροβδο-

χήτως παΐβαι. χαϊ τον ου πληγέντα μεν χαιρίαν πλη- 10

20 γην, %ϋν δορύβω δε πολλφ φεύγοντα, ές τούτους δη

τούς βτρατιώτας έμπεβείν άφνω. ούτω τε τοϋ άν&ρώ- 11

που αύτούς άψαμένους πύρ μεν αύτίχα τω παλατίφ

νφάψαντας καϋβαι, ως μή τις έλπίς έν&ένόε άπο-

λειφ&είη τοις τα νεώτερα πράγματα πράββουβιν, αύτόν

25 #έ έ? τό δεβμωτήριον άπαγαγόντας δήβαι. και αύτών 12

3 ί/5 Ρ || 4 ξννίβη νΡ] αννέπεαεν Ο || 6 έροέβη Ρ || 8 τε

ονα. Ο || 9 ϊίί Ρ || 11 ξιψείδιον ΎΟτ || 12 &ύρα οτη. Θ ||

13 & V | έσβάντες νΡ] έμβάντες & \\ 15 εΐογάβ&αι νΟΡ ΐη

πι81γ§.] ίργάβαβ&αι Ρ ίη οοηίβχίπ | μελλόντων] μενόντων (} \\

17 άλλαντοπωλών ΌΐηάΛ άλλαντοπωλών ΥΡ, άλαντοπώλων 6τ |

εΌπηδήσαί] ίχπηδήσαι β \\ 18 κοπίδι] χοπίδη Ο || 23 ίν-

9έν$εν θ
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τινα δείβαντα μή οΐ βτρατιωται περιεϊναι τον τύραννον

γνόντες πράγματα τη πάλει, αν&ις παράβχωνται, κτεϊναί

τε τον Ίωάννην, χαΐ τούτω δη τω τρόπω την ταραχήν

πανβαι. τά μεν ουν άμφϊ ταύτη τη τύραννοι τηδε

έχώρηβεν.

1 τινα δείβαντα Ρ] τινα άήβαντα V, τινας δείοαντας β- |

βτρατιωται ΘΡ] ατααιωται V \\ 4 ταύτη ονα.. (χ



ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ

ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟΣ.

ΑΒΟϋΜΕΝΤϋΜ.

ΕΧ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΜΑΙΤΚΕΤΙ, ΡΑϋΟΙδ 1,0018 ΜΪΠΆΤΙ8.

ΑΙαιηυηάαΓυΒ ίηιριιΐβιι ΟηοδΓοίβ άαί ββΐϋ οαυΒβ,ιιι, ποία ΐη

Αχβίηβ,ιη Ιϋβ άβ 8ίτ3,ϊβ,. Εθ^ίοηΐβ βϋαβ βί ΐηίθΐΐοϊΐαβ. (ίιιίά

ρΓΟ 86 ρ3Γ8 ΙΐίΓΕΙφΙβ άίοβΓβί. δίΓΟίβ^ΐϊ βί Ηητηηιϊ ββΐΐίβηίί&β.

ϋβ Ιπβίϊηϊαηο φΐβιϋΐΐΓ ΟηοβΓοεβ. (Οαρ. 1.) νίίίϊ^ϊβ Θοΐηοηιπι

γθχ α,ά ΟηοβΓΟβιη Ιβ^ίοβ πιϊίίϊΐ. Εοπιπι οταϋο. Μαχΐπιβ, 1>β11ϊ

οαιιβα ίηνϊάΐα. (2.) Εβ8 Απηβηίαβ. Β^πιβοηΪΒ οαβάββ. Αηια-

ζαβρβιη άβ Ββηίβηϋα ΙτΐΗϋηααηϊ οοοϊάϋ ΑοαοίιΐΒ βΐ Απαβηϊ&ιη

ο&ΐιηβΐ;. Ηηϊιιβ πιογθβ βί πιογ8. δϋΐβ,β, νΐή βθΐΐο θ£Γ6£ϋ, ϊη-

ΐβηίυβ. Βιιζϊβ ίη Ιοαηηθπι Ατβαοίάβπι ρβΓ&Ιία. Ββ,ΒΒ&οββ 3,1ϋ-

ηαβ ΑτΒβ,οίάΒ,θ ΟηοβΓΟβπι αάβαηΐ Εοπιιη ΟΓαϋο. Ββΐΐιιπι Ρθγ-

88.6 ίη Κοηιαηοβ άβοβπιαηί. (3.) ΟοπιθίβΒ οηίιιι·. Ηναηηϊ

βΓΠΐηριιηί βΐ ίοβάβ Ετυτορβ,πι ρορυΐΗ,ηίπιτ. ΙυβίίηΐαηιΐΒ ΟηοΒΓΟβηι

& βθϊΐο ρβΓ ΙϊίβΓαβ άβηοΛαΐατ. (4.) Οααηάοηαπι β4 ςμια ίη-

§Γβ88τΐ8 0ηο8Γθβ8 ϊη βηββ Βοηιαηοβ Οϊγοθβϊιιπι ΟΒ,δίβϋΐΙΠΙ ρΓ8,6

πιβία, πΛβηι ΖβηοΙ>Ϊ8πι ρβΓ οοηίβιηρίΐίπι Γβηιιϋ; ορριι^ηβ,Γθ. Αά

αΛβπι 8ατα οαρϊΐ οπιβη βχ βφίο. Βιιτβηοηιηι βρΪΒΟορνπη ίαΐΐϊί.

ϋΛβ άοΐο ροίίίιιβ, βο,ιη θχβοϊηάϋ. Επρηθπιίαπι οβρίϊνΒ,ηι άα-

οϊΐ ιιχοΓβιη. Α(ξϋ οπιη 8βΓ£Ϊορο1ϋαηο βρϊβοορο άθ οαρΐίνοπιπι

Γβάβηιρί,ϊοηβ. (5.) Μϋϋβ,Γβ ιαα^ίβΐθΓίυηι Οηθηίϊβ οϊΓαηαπι άϊ-

νίβαιη. Βυζίβ ογεϊϊο &ά ΗϊβΓαροΙϋαβ. ΟβπηαηιΐΒ α ραϊπιο βιιο

ΙηΒίίηϊαηο ηώΛϋατ ΑηΜοοηϊαιη. Ειιιβ οοηβϊΐίιιιη. Μβ^β,ιι Βθγοθ-

βηββιη βρίΒοορηπι αά ΟηοβΓοβπι Αηϋοοηβηί 1β§&η(;. Οηοβιτοββ

ρβοαηΐίΐ,πι ϊπιρβΓαΙ; ΗϊθΓαροϋίίβ, 64 Εοοϊρίί. (6.) ΒβΓοβ&θ βϋιΐΒ.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ—ΛΕΤΤΕΡΟΣ] βϊο Βοήρβί, προχοπίου χαισα-

ρίως ίβτοριών περβιχών δεύτερον V, Λροχοπίον καιβαρέως ιστο

ριών ή δεντέρα Ρ, οία. ίη Ο, οί. ρΓοΙβ^.

ΡΒΟοοριυβ, βί. ΊΙ&ητγ. I. 10
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ΡαοΪΒουιιίτΐΓ οίνβ8. ΙΜ>β οαρίίητ, βχοβρία Μοβ, β,ο ραβηβ ϊοϊά

ίηοβηάϋατ. Μβ£&8 Αηϋοοηί&πι ΓβνβΓβπβ ηϋπΐ ρΓοβοίΐ. Ερ1ΐΓ3,6-

ιηϊνΐ8 ραίηαΓοηΒ. βί ββπηαηυδ ίη ΟϋίοΪΗ,ιη οοηοβάιιηΐ. Βθάίί

ΒβΓΟβαπι Μβ^αβ, βχρο8Ϊτι1αίς[ΐιβ οππι ΟηοβΓοβ. Τϋτϊτιβς^ιιβ ΟΓα-

ίίοηββ. (7.) Ρθϋί ΟηοβΓΟββ ΑηΐϊοοηίΕΐιη, βϊ (ΛΒΪάβΐ. ΑηΜοοηβηίΐβ

ρΙβΒΪΒ ίηΒοΙβηϋει. Μπγοβ ορρυ^ηβ,ί ΟΗοβΓοβδ. 01>8θ88οηιηι ίπι-

ρπκίβηίία. ϋηουπι αο ιηϊΐΐίυιη ϊιι^α οιιιη βίΓα^β οίνίαιη. Ρθγβεθ

πιιιγοβ β,Βοβηάτιηΐ, ββφΐβ ϊη πιβϋαιη υΛβπι ϊηίβπιηί. Αηϋοοηβηί

αάοΙββοβηίβΒ Βίι-βηυί. Αοοϋ 1β£3,ίθ8 ΟΙιοβΓΟβΒ. Ογοϊϊο Ζβ,οβΓ-

^Εΐηίβ. Οίνίππι βίΓΕί^ββ, ΑηιΟΓ ρικϋοΐΐϊοθ. (8.) ΟιβΛίο ΟΗοβγοϊθ

34 Ιθ^αίοΒ ΒοπιαηοΒ. Είυβίΐβπι ϊη^βηϊυιη βΐ πιοΓββ. ΑιιοίοΓΪΒ

πκΰοϊηιη άθ ΡοτίτιηΕί. ΙΜπβ (ΙΪΓβρίίο βΐ ίηοθηάίιπη. (9.) Αιι-

ϋοοηθηο, οειΙαπιϋ&Β οβΐβηΐο ρΓ&βηιιηίίαία. Αποΐοηβ Ββηίθηϋα

άβ άίνίηο οοηΒίΙϊο. Τβπιρίιιπι 8ΐιΙ)ϊΐι·1)8,ηιιιη 8. Ιιιΐϊειηΐ ηοη ϊη-

οβηάϊ<πΐΓ Ιβ^αίοηιηι £Γ8.ίΪ3,. Εοηιπι ογεϊϊο αά ΟηοΒΓΟβπι: ηιιίτΐΒ

φΐβΓβΙβ,θ. ΑΙΐβΓοαΐϊο. Ρβ^ίδ οοιηροβίίίο Βοιη&ηίβ ί§ηοιηίηίθ8α.(10.)

ΟηοδΓοββ δθΐβιιοϊειπι άϊνθΓΐϊί, ϊη πιειπ Ιαναΐ, 8ο1ί δΒ,ΟΓΪβο&ί.

Οο^ϋαί Αραιπθειπι ρΓοδοϊβοί. Β&ρηηθη ΒτΛιιΛίιιιιι νίβϋ, Ιποιιτα

ειο ίοηίββ ιηΪΓ£ΐίΐΐΓ, Ννχηρηίβ βειοήβοειΐ;. Τβπιρίιιιιι Μίοη&θΚδ

αΓοΚειη^βΙΐ ίηοβηάϋιΐΓ. Ββ^πιβηΙπια οπιοίβ Οητίδΐΐ ΑραπιβΕΐβ

ΒβΓν&ΐΐΙΓ. ΜΪΓ&ΟπΙπίη. ΤΗ0Π1&8 ΕΐηίΐΒΐβΒ ρκχϋί οοτίειπι ΟΗοβγοϊ.

Ηιιϊπβ ρβτβϋα. Ρευτεί ίη οϊγοο ΡΓαβίηΪΒ, ηηΪΒ, ΙτιβϋιιΪΕηηΒ

νβηβίΪΒ ί&νΘβειΙ ΡβΓβειηι βΐυρΓ&ίοΓβπι πιοτίθ ειΐβοΐί. (11.)

ΟΙιοβΓΟβΒ ρβοηηϊίίπι ϊιηρθΓίΐί Οηειίοϊίίβηβϊοιίδ. ΕπρηΓβΛΒπι ίκιϊοΗ.

ϋθ οΙ)8Ϊ(1βη<ΐΕΐ Εάβ88α οο§ϊΐ3,1;. Αη^απιβ ΐοραπΛια οΐΐηι Ατι§ιΐ8<;ο

ϊπιρ. ο»ΓΪ88Ϊιηνΐ8. ΜΪΓ3, ηαπτΕΐίίο. 8οϋ ηειίειΙΐΒ επιογ ϊη^βηβ.

Ε£τβ£Ϊει ΟΪΓΟβηδϊιιηι άββηίίϊο. Εΐο^ϊιιηι Ιβδίι ϋβϊ βΐϋ. Εΐιικ

θρΪΒίιιΐΕ αά Αιΐ££ΐηιπι ϊη ροΗ;ί8 Εάβδβαβ βΧΒΟτΐρΐα. Ιηαηβ

ΟηοΒΓΟΪΒ αάνβΓΒΜ τίΓοβπι ΐΐίαιη οοηΒΪίπιπι. (12.) Ιαβϋηί&ηϊΐβ α,ά

ΟηοδΓΟβπι βοήοϋ βΐ τειΐ&β ηαίιβ); ρειοΐβ οοηϋοϊοηβΒ. ΕάθβΒβηοηιπι

πιϊγη. 1)βηϊ§ηίία8 ίη οαρϋτοβ Αηΐϊοοηβηοβ. Οβ,ΓτΙιβηϊ οπγ αοοβρϋ

ΟηοΒΓοί. Οοηβΐαηίίηαπι 8ΐ1)ϊ νίηϋοβ,ΐ Οποβγοθβ. ΟεΛλοΙϊ άβχίβΓει

πιοηΒίτειηϋ Εάβδβειηι άΐοαηΐ πια^ϊ ίβϋχ «Αϊ οπιβη &1> ίρβο

άαΐηιπι. ΒίίΓεκΙοίυδ βρίβοοραβ ΒαηοίΏΒ ΟεΛΕΐιΙβιη ρΙαοΗ.4. ΟηοδΓΟβδ

ΌείΓαιη ίηΐδίΓα οΐΐδίάβί. (13.) ΟηοδΓοειηΐϊοοηϊειιη οβ,ρΐίνίδ Αη-

ΙίοοηβηΪΒ ΟΗοΒΓΟβΒ «οη<ϋΐ. ϋΛΪΒ ίΠΙηβ ίιίΓα. Αηα8ία8ϋ ρπη-

οίραΐιι ΙηοιίΒ Όειρηηββ τβηίο βηιίηβ. 8τιΙ) ΙιΐΒϋηο ηοΓΓβηάιΐδ

ίβΓτεΐθ ιηοίυβ ΑηΐίοοΜ&β. ΒβτοοαΐνιΒ βχ Κειίϊει ΒθΙϊδΕήηβ Ιιβίΐο

ΡβΓ8Ϊοο ρΓ&ββοίίιΐΓ. Ετιπι ββ^ππηίηΓ Οοΐηί. Βνζβ,πϋΐ ΒίΛΒίδΙϋ

νίΐϋ§μ8. (14.) Οπ^ο 1>β11ϊ Βειζίοϊ. Ι;αζοπιπι γθ^θβ ίηΒΪ^ηϊει 3,1)

ΙηχρθΓΗ,ίοΓθ Βοπΐ3,ηο αοοίρβΓβ Βοΐϊίί. Ρβίηιβ άηχ ειναπδδϊπηίδ.

ϊοειηιιβ8 ΤζϊΐηΒ πιοηοροϋπηι ΡβΪΓ&8 ϊηβΐϊΐηϊΐ;. Ιίβ^αίοιτπη Ιια,-

ζοηιπι &ά ΟηοδΓΟθπι οτειϋο. ΟΗοβΓΟβΒ οιιπι ίρβϊβ <1β1ίΙ)βΓΕΐ;. (15.)

Μϊϋϋ Ββ1ΪΒ3,ηη8 βχρΙοΓαίοΓββ ίη ΡβΓ8Ϊ(1βιιι. Βαταβ άβΗΙιβΓβ,ί;

οηπι άηοΛιιβ Βοπΐ£ΐηΪΒ. δαΓΕίοεηοπιπι ίάοΙοΙβ,ίΓ&Γηιη πιοβ. (16.)

ΟηοβΓΟθΒ ίη Βειζιοειπι ρβτνθηίί, θί 3. 6ΐΐΙ)ΕΙΖβ Ιλζογππι Γβ§6
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β,άοΓ&ίΐϊτ. Αά ιιτΙ)βπι Ρθίταιη πιαίβ Ιιβ,ΐοίϋ ΡβΓβαβ. Ρβίταβ δϋυβ.

Έά ροίϋιΐΓ ΟΙιοβΓοβδ. (17.) Βθϋ8ωηιΐ8 Νίβίοίη ρβΐϋ. Είμβ αά

άιιοβδ Εοιηαηοδ οΓβχάο. ΡβΓβ&β Ν&ββιΐβ άαοβ ίη ΒοπίΒ,ηοβ

βηιηιριιιιί. Οοβίϋ^ίίαΓ. (18.) ΒβΙίβΜίμβ 8ΐ8απΓαηιιιη οαδίθΐίαπι

οββίάβί. ϋαοββ Βοπιβ,ηοΒ αΗοφίϋατ. Ατβίιι&πι ίη Αβδ^πωα

ίηοαιτβΓβ ίηββί-. Οβ,βίβΗηιη οβ,ρϋ. Ρβιβαβ άβάίϋϋοβ Βαϋϋΐ

Β^ζαηϋυιη. Γτ&υβ Ατβ&ββ. Βοπιωΐίΐ οαβΐτβ, ίθβήριΐΒ ναβί&ηίιιι.

Ιο&ηηίβ ΟΓβ,ϋο β,ά" ΒθΙίββ,Γίηιη. Οιοβγοϊβ ίη ΡθΓβίάβηι βι· Βθΐί-

8αιϋ Βτρζ&ηϋιιιη Γβάϋαβ. (19.) ΤθΗίβ, ΟΙιΟΒΓοίβ βχρβίϋϋο ϊη

Κοηχ8.ηο8. Εϊπβ ΒαβνίΙία ίη ΟμηΙηΙιιπι δβΓροροΙϋαηυπι &ηϋ-

δϋίβπι. Ριπιβίτα δβτ^ίοροΐίη Ιβητ&ί. Οο^ίΐαί. ϊη Ρ&ΐΒ,ββίίηαπι

ρΓοβοΪΒοί, ηί άίτίρίίιΐ; ΗίβΓοβοΙρηα. Ββΐίββχίυβ νβΓβίΙίβ νβοίιιβ

ϊη Οτίβηίβπι ϊθϋί. Ιηβίυβ Ιη8τ*ηίαηί 3. ίηι&β ηβροΒ βυω ίη-

τϋβ,ί ΗΐβΓαροΙίη. ΒθΙϊββ,Ηιιβ άηοββ ΗίβΓ&ροΙί ιηοΓαηίββ βΐίοίί

β,ά ορρίάηηι ΕηΐΌρυια. (20.) ΑΙιΗ,ηά&ηβπι ΟΙιοβΓοββ Ββΐί-

βαηταη 1β£&ΐ. Ββΐίββτϋ οαηίίο βί αρρ&ΓαίηΒ. ϋίο^βηββ ρΓΒ,β-

ίοηαηιΐΒ θί Αάοΐίυβ δίίβηΐί&πυβ. Ιβ^β,ίηπι ΒβΙίΒωταβ βχοίρίί.

Αββ,ηάβ,ηββ Γβάϊίηηι Βη&άβΙ Ογιοβγοϊ. Ηηϊυβ βοΐΐϊοϊΐταύο. Ευρώ-3,-

ίβιη ίΓβ,ϊοϊί. Οηπι Ββΐίβ&πο ρβΓ ίηίβπιυηΐίοΒ &£Ϊί. Εΐο^ίηιη Ββΐί-

β&τίί. ΟΙιοβγοθβ Οαΐΐίηίοαπι ΟΒ,ρΗ. Απηβηϋ ίη δάθπι Κοπι&ηοΓαια

Γβάβιιηΐι. Ββ1Ϊ8ατίηΒ Β^αηΐίηπι ΓθνοοαίαΐΓ, ίη Ιΐαΐϊβ,πι ρΓοίβοίιιηΐΒ.

(21.) ΡβΒίϋβηϋβ. ^τατίββϊπια. Είηβ ο&ηββ,ϋβηΒ. ΟΛα ίη Αβ^τρίο

ηϊήφΐβ ^τ&ββαίπΓ. Βρβοίτα ά&βπιοηιιπι πταΚΐβ οΜ&ΐα. ΑΙ) ϊΙΙϊβ

ρβΓΟπββοβ ρθθίίβ οοιτίρίθβαΐ-. (}ιΐ8,ιη τατίβ ίην&βθηί Ιιοπιίηβθ.

ΑββΟΐΟΙΒ βΠΙβ άίνβΓ8ίΒ8ΪΠΐΐ. (22.) (^ΠΒ,ΙΙΙ ΒΟβνβ ^ΓΟΒβαίβ ρββίΪΒ

Βγζ&αϊϋ. Ρί& ρΓονίάβηϋ& Ιυβιϊηίίΐ,ηί ίπιρ. »ο ΤΗβοάοιί ΓθίβΓβη-

βίο,ηϋαηΐΐΒ βί Βθγ^ϊπβ Ιβ^β,ίί Βοηα. 8.ά ΟΙιοβγοθπι. ΕρϊβοορηΒ

ΡβΓβίίπηθηίαβ 8. Ναββάβ ΟΙιοθγοϊβ ιιιββιι Ιβ^αίηβ αά ν&ίβηβηυπι

πήίϋίητ. ΙιΛβί Ιυθίίηίβ,ηιΐΒ ίιηιρϋοηβιη £βΗ ΐη ΡθΓβίυτηθηί&πι.

Οο^ϊίηΓ Βοπι. βχβΓοΐΐηΒ, ίη φΐο ΜαΗίηηδ πΐ£ΐ^. ιηϊΐ. ρβΓ Οπθύ-

ίβπι, 8,1ϋθ[ηθ άαοββ. (24.) ΟιΛίοβ ΡβΓβΒ,πηθηΐαβ τβ^ϊο. Οβ,ίΐιο-

Ηοηβ. Αη^ΐοηβηι Ν*1>βάββ ιηηηϋ Κοπιαηοηιιιι ίπιρηκίθηίίιι.

Μαΐβ ΙιοΒίβπι ίηνίΐάηηΐ;. ΤηΓρίΐβΓ νϊηουηίιηΓ. Εηιΐοηιπι πΐ08.

ΒοπιαηοΓυπι ία^α ρΓβ,βοβρΒ. (26.) ^α8^^ία ΟΙιοδΓοίδ βχρβάίΐίο

ηοη ίαπι ίη Κοπίίΐηοδ, θ|ΐΐ£ΐηι ίη Ώβυπι ΟΙιτίβϋίΐηοηιηι. Εάθβ8£ΐπι

οΙ>βϊ<1β4. Ρππιηβ οοηβίοίηβ 1)8ηβ Βοπιβ,ηίΒ οβ(ϋί. Εάββββηίβ

ρβοιιηίαπι ΟΙιοβΓοβδ ίπιρβΓ&ί. Α^θΓβηι βχίτηίί. Κοπι&ηοπιπι

θηιρίίο. ΟίΙίοίΪΒ ρΓοίβοΙί ςιηί »^β8Ϊαηι ηιοΙίηηίυΓ. ΒίβρΙιαηηΒ

πιβάίοηΒ β,ά ΟΗοΒΓΟβπι Ιβ^αΐηβ. ΙγΗϊε άβ ρβ,οβ οοΐΐοηηία. (26.)

ΕάβΒββηοπαπι οηηίοηΐηβ α<1 Ηοβϋίβηι α^βΓβπι, ηαί ίβ,ηάβπι ί^ηί

εοΓταπιρϋαΓ. 8βηιβ1 &1ς[η8 ϋβηπη β. ηιητο Γβρηίβί ΡβΓββ,β.

Ρπιβίτα άβ ραοθ &^ϊ<πιγ. ΑοθΓΓίηΐΐΐβ οοηβίοίηβ. Εάβ88βηοηιηι

πιίτ3.1)ί1ί8 ίοΓίϋηάο. Βοΐνίΐ ΟΙιοβΓοββ οββίάίοηβπι. (27.) ΙηΒίί

θί ΡβΓίΐηίί (Λίίυβ. Μ8,Γ0β11ια8 βΐ Οοηβίαηίίαηηδ ΒηΙίΓο^ίΐίί. Οτιηι

 

10*
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Οποβγοθ άβ ρβ,οβ Ά^ίϊητ. Γίυηΐ ΐηάιιΐίίΐβ. Α1αηιιιη<1αηΐ8 ΑΓθίηβ,β

ίίΐίηιη 1>β11ο εαρύηια νβηβη ϊπιηιοΐαΐ;. ϋθ ίαζΐβα οοηβϊΐίηηι

ΟηοβπΗΒ. Ιιβ^βτίυβ Ιβάΐ^πβηαβ πΛθπι ϋβ,ΓΒ,ηι οοουρείΓθ αβία

ηϋϋατ. Β^ζαηίϋ Ά Ιυβϋηίαηο ηοηοΓίβοβηϋιΐΒ 8.οοίρϊ(ηιτ ςριβ,πι

Ιθ^&ΐϊ οοηάίοϊο ροβίηίαΐ;. (28.) Αθάί6οαΓθ νηΐί Οηοβτοββ οίαβββηι

ίη Ιαζϊοα. ΜαίβήβΒ ΐαίιηϊηβ άβπα^τ&Ι;. ΟιΛαζβΒ Ιιαζοηιιη γθχ

ρεϋίυβ ϊηβίάϋδ, βάβια ΙιιβϋηΪΛηϊ ίηιρΙοΓ&ί. Κοτηαηί ΡβΙταπι

οΙ)8Ϊ(1θηί. Βθ£Ϊοηηπι ίΐΐβ,ηιπι βϋιΐΒ, ρορυΐϊ, βί ώΛθβ. ΟιΛ&ζϊβ

ρΓονίάβηΙΪΒ.. ϋ8.£Ϊ8ίη8.θΐ Βοηιωιοηιιη Ληοϊβ ίπιρηιάθηΜ» αά

ϋΙΪΒχα&β. ΡβΙτα ορρυ^ηαΐπτ. (29.) ΜβπηθΓΟββ οιιπι ΡβΓβΒπιπι

θχβΓϋϋπ Ρβίχαηι ρΓορβΓ&ί. Ο&βθββϊ ΡβΓβΒ,β ςριο Γβάαοΐί. ΜθΓ-

Π1βΓΟβ8 β 01Ϊ8ΠΓΪ8 ΒθΠ18,ηθ3 άβΙυΛ&Ι. ϋ&^ίβίη&βυβ δοΐνίί <Λ-

ΒΪάϊοηθίη. ^·α^(^ Ρθΐτβ,β β,οίυηι α ΜθπηβΓΟθ. Ηιιϊπβ τβϋίιιβ.

(τΐΛαζίβ Β&ζοπιπι Γβ£Ϊ8 οοηβί&ηϋα. ΜθηαβΓοίβ οοηβΐΐίηπι. Ρθγ-

βαπιπι οίαάββ. Μοιΐιιει Τηβοάοπι Αιΐ£. Ιοαηηθιη Ο&ρρΒ,άοοβπι

&\> βχϊΐίο ΓθνοοΒ.4 πηρβΓ8Λ;οι·. ΡΓαβάϊοΙίοηίδ τϋβηάιιβ βχίίυβ. (30.)

154 «'. Χρόνω δε ου πολλώ υβτερον 6 Χοβρόης μα&ων

ώς καΐ Ίταλίαν Βελιβάριος 'Ιουβτινιανώ βαβιλεΐ προβ-

ποι,είν ήρξ,ατο, ούκέτι κατέχειν οϊός τε ^ν τήν διά-

νοιαν, άλλά βκήψεις έπινοειν η&ελεν, δπως δή λόγω

2 τινι εύπρεπεΐ τάς βηονδάς λνβειεν. ύπερ ών κοινο-

' 88 λογηβάμενος Άλαμουνδάρψ έκέλευεν αυτόν %υμπορί-

3 ξεβ&αι πολέμου αίτιας, ό ί£ Άρέ&α έπιχαλέβας οτι

αυτόν περί γης δρίων βιάξοιτο, ές χείρας τε αύτώ εν

βπονδαΐς ήλ&ε και γήν την 'ΡωμαΙων έπϊ ταύτη τ?)

4 βκή-ψει, χατα&εΐν ηρ£,ατο. έφαδκέ τε ώς αυτός ου λύει

τάς Περβών τε καΐ 'Ρωμαίων βπονδάς, επεί αυτόν ές

1 οϊ. Ειΐ8#. IV 25 || 3 οί. ΙογΛ. Βοπι. 376 || 7 οί. Νοβίά.-

ΊβΑ>. ρ. 238

1—150, 22 Χρόνω—είπεΐν] οτι χοσρόης μα&ών ώς καΐ κτλ. ΐ^Ρ

2 βαβιλιϊ ονα. IV \\ 4 σχηψείϊ] ακέ-ψεις V, ψίΐ βναηιιϋ ίη (} \\

9 την] των ΤΓ|| 10 Χνΐΐ ΓΡΤΓ] Ινοι Ο \ 11 τί οπι. Ο | αντόν)

αϋτων V
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ταύτας ουδέτεροι έβεγράψαντο. καΐ %ν δε όντως, ον 5

γάρ τις πώποτε Σαρακηνών λόγος έν βπονδαΐς γέγονεν,

άτε ζυνεχομένων τω Περβών τε καΐ 'Ρωμαίων δνόματι.

αΰτη δε η χώρα, η δη προς εκατέρων τότε Σαρακηνών 6

5 άντελέγετο, Στράτα μεν κέκληται, Παλμύρας δε πόλεως

προς νότον ανεμον τέτραπται, δένδρον μεν η τι των

εν τοις ληίοις άγα&ών ονδαμη φέρουβα (ήλιόκαυβτος

γάρ νπερφυώς έβτι), προβάτων δε τιβιν εκ παλαιού

άνειμε'νη νομαΐς. 'Λρέ&ας μεν ούν 'Ρωμαίων Ιβχνρίξετο 7

ίο είναι τον χώρον, τω τε δνόματι τεκμηριούμενος, δη

προς πάντων άνω&εν έτυχε (Στράτα γάρ ή έβτρωμένη

όδος τΐ\ Λατίνων καλείται φωνή) και μαρτνρίαις πα-

λαιοτάτων άνδρών χρώμενος. Άλαμοννδαρος δε <ριλο-8Βΐό5

νεικεϊν μεν ύπερ τοϋ όνόματος ηκιβτα έδικαίον, μιβ&ούς

ΐ5 δε οι τοϋ ένταύ&α νομού εκ παλαιού εφαβκε τους τά

πρόβατα κεκτημένους διδόναι. δώ δη βαβιλεύς Ίου- 9

βτινιανός Στρατηγίω τε πατρικίω άνδρι καΐ τών βαβι-

λικών &ηβανρών άρχοντι, άλλως δε ζννετω καΐ ευπα

τρίδη, ετι μέντοι καϊ Σούμμω τών εν Παλαιβτίντι

2ο βτρατιωτών ήγηβαμένω , την τών αντιλεγομένων Απέ

τρεψε δίαιταν. δ δε Σοϋμμος Ιουλιανού αδελφός ήν, 10

δ§ δλίγω εμπροβ&εν ές Λΐ&ίοπάς τε και Όμηρίτας

επρέββενβε. και αύτοϊν ατερος μεν, Σούμμος, μη 11

χρήναι 'Ρωμαίους καταπροΐε6&αι την χώραν ήϊ,Ιου,

17 οί. Νον. 105

4 προς ίχατέρων] προαεχατέρονν θ \ τότε] των τε V, τών Τν ||

οστράταοοάά. || 6 ανεμον οπι.ΐ^ | μεν οτα. IV || ΤήΙιόχανοτος ΡΒ7]

ήλιόχαντος Ύ(τ || 11 ίίνω&εν ίτυχε] ΐτνχεν ανω&ενΫ \ ατράτα νοάά. |

έβτρωμμένη ΤΓ || 12—13 ααΧαιωτάτων Ρ ]| 16 δη οπι. θ \ βαβι-

λενς] δ IV || 17 Στρατηγίω] ατρατηγω V | τί οπι. Β7" | άνύρΐ

Οία. Β7 || 18—19 εύπατρίϋε'ι V, ενπατρίδι Ρ || 19 αονμω Ηϊο βΐ

ΐπίτα α II 22 & οπι. Β7 | τί οπι. Β7 || 24 ή^ίουν Β7
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Στρατήγιος δε βαβιλέως έδεϊτο μη χώρας τίνος ένεκα

βραχείας τε Χαΐ ώς ηχιβτα λόγου άζίας, άλλα άγόνόν

τε και άκαρπου παντάπαβιν οΰβης, Πέρβαις πολεμη-

βείουβι βκήψεις τοϋ πολέμου χαρίζεβ&αΐ' βαβιλεύς μίν

ούν ΊουβτινιανΌς ταύτα εν βουλή έποιεϊτο, και χρόνος 5

πολύς ταύτη δή τη διαίτη έτρίβη.

12 Χοβρόης δε ό Περβών βαβιλεύς λελύβ&αι προς

Ιουστινιανού τάς βπονδάς έφαβκε, πολλήν έπιβουλην

ες οίκον τον αύτο\) 'άρτι ένδειζαμένου, οϊς δη εταιρί-

13 ζεθ%αι Άλαμούνδαρον εν βπονδαϊς ένεχείρηβε. Σοΰμ- ίο

μον γαρ εναγχος επί διαίτη δή&εν τω λόγω παρ"

αύτον ηκοντα έπαγγελίαις αύτον περιελ&εϊν μεγάλων

χρημάτων, έφ' ω προβχωρήβει 'Ρωμαίοις, γράμματά τε

προΐβχετο, ά δη προς Άλαμούνδαρον νπερ τούτων

14 Ίουβτινιαν'ος βαβιλεύς έγραψε. και προς Ούννων δε 15

Β 156 τινας ίΰχυρίζετο αύτον έπιβτολην πέμψαι, έγκελενό-

μένην αύτοϊς έββαλείν τε ές χη^ν Περβων γην καΐ τοις

εκείνη χωρίοις επί πλεϊβτον λυμήναβ&αι. τ)ν δη οί

Ρ 89 τούς Οΰννους αύτούς έφαβκεν έγχειρίβαι ές 'όψιν έλ-

15 &όντας. ταύτα μεν Χοβρόης έπίκαλών 'Ρωμαίοις τάς βο

απονδάς λύειν διενοεΐτο. εΐ μέντοι ταύτα λέγοντί οί

άλη&ίξεβ&αι ζυνέβαινεν, ούκ έχω είπεΐν.

2 άλλα] άλλ' Τν || 4 χαρίζεα&αι] πιαίίπι πορίζεαδαι, αΐ.

I 170, 11. I 148, 6 || 4—5 βαοιλενς μεν ονν Ίονβτινιανός] Ιουστι

νιανός μεν IV || 5 ονν οιη. Ρ || 10 ένεχείρηβε ντν] ένεχεί-

ριαε €γ, ένεχείρηαεν Ρ\\ ίΐέπϊ διαίτη δή&εν] έπιδιαιτη9εν Ο ||

13 προαχωρήΰη 6τ, ■χροαχωρ^βοι 1^ || 14 βαλαμοννδαρον V,

άλαμούνδαρον έν απονδαϊς Ρ || 15 βααιλεϋς οπι. Τν | Ούν

νων] ϋοννων Ογ Ι 16—17 έκελενομένην θ || 17 ίμβαλεϊν (τ,

ΐαβαλλειν ΤΓ || 19 οννονς Ο \ έγχειρίβαι ΤΓ || 20 μεν οιβ. ΤΓ |

ρωμαίοις έπιχαλων Ο, τοίς ρωμαίοις έαιχαλών ΤΡ" Ι| 21 μέντοι

ταϋτα ΫΡ] μεν τοιαύτα θ, μέντοι αντα Τν\\ 22 είΛεϊν ό-ΡΥΓ]

λέγειν V
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β'. Έν τούτω δε Ονίττιγις, ό τών Γότ&ων ηγού

μενος, ηδη τω πολεμώ χεχαχωμένος, πρέββεις δύο παρ'

αυτόν επεμψεν, άναπείβοντας έπι 'Ρωμαίους θτρατεύε-

β&αι, ον Γότ&ονς μέντοι, όπως μη κατάδηλοι αύτό&εν

5 γινόμενοι ζυγχέωβι τά πραββόμενα, άλλα Λιγούρους

ιερείς, χρημαβιν άδροίς ες ταύτην ηγμένους την πραζιν.

ων άτερος μεν, όβπερ άξιώτερος έδοζεν είναι, δόκη- 2

βίν τε και όνομα έπιβκόπον περιβεβλημένος ονδεν

αύτω προβήχον, ές την πρεββείαν χα%·ίβτατο, δ 5£ δη

ίο έτερος αντω υπηρετών εΐπετο. όδω τε ϊόντες ές τά 3

έπΙ της Θράκης χωρία έταιρίξονταί τινα έν&ένδε

Σύρας τε και της ΈλληνΙδος φωνής ερμηνέα βφίβιν

έβόμενον, απαντάς τε 'Ρωμαίους λα&όντες ες τά Περ-

ΰών η^τ] άφίχοντο. άτε γάρ έν βπονδαϊς κα&εβτώτες

15 ουκ ές τό άκριβες ταύτη έφύλαββον. Χοβρόου τε ές 4

όψιν έλ&όντες έλεγαν τοιάδε ,,Τούς μεν άλλους απαν-

,,τας, ώ βαβιλεϋ, πρέββεις τών αύτοίς ενεχα ζυμφόρων

,,έχ τοϋ έπι πλεϊατον Συμβαίνει ές την πρεββείαν χα%-

,,ίβταβ&αι, ήμας δε Ούίττιγις δ Γότ&ων τε και Ίτα-

20 ,,λιωτών βαβιλεύς έπεμψε τους λόγους νπερ της 6ης

,,ποιηβομένονς άρχης' χαι αυτόν νόμιζε παρόντα 6οι Β 157

,,τανϋν φ&έγγεβ&αι τάδε. εί' τίς 6ε, ώ βαβιλεϋ, ζυνε- 5

1 οί. Π 237, 10

1—153, 21 Έν—διενοΒίτο] οτι ονιττίγης, δ τών γότ9ων

κτλ. IV ||; 2 δύω ΤΓ || 2—3 παρ αύτδν ΘΡ] παρά χοβρόην ΓΤΓ ||

3 άναπείαοντα ίΓ || 4 μέντοι] μέντοι πριββιις IV || 6 βνγχέω-

01 V | πραττόμενα IV || 6 ά&ροίς V | ηγμένονς] ηγουμένους β- ||

7 ωβπερ IV || 9 ν,α&ίβταβο IV \\ 12 της ονα. 6τ | βφίβιν]

φηαΐν (} Κ 13 τα] τά των ΤΓ || 15 ταύτη 6τΡΤ7] αντοί V |

ιΐςβ || 16 τοιάδε] ωδε V || 17 ζνμφορών ΤΓ || 20 τονς Οίη. ΤΓ|

22 τί8] τι V



152 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ Π. 2.

,,λών φαίη την τε βήν βαβιλείαν και πάντας άν&ρώ-

6 ,,πονς Ίονβτινιανω προέβ&αι, δρ&ώς αν εϊ'ποι. 6 μεν

,,γάρ νεωτεροποιός τε ων φνβει και των ονδ' δπωβ-

,,τιοΰν αντω προβηκόντων έρών, μένειν τε ον δννά-

,,μενος έν τοις κα&εβτώβι, γήν μεν απαβαν ζνλλαβεϊν

,,έπε&ύμηβεν, εκάβτην δε αρχήν περιβαλέβ%·αι έν

1 ,,βπονδη εβχεν. είτα (ονδε γαρ Πέρβαις κατά μάνας

,,έγχειρείν ΐβχνεν ονδε Περβών οί άντιβτατονντων

,,οΐός τε ή~ν έπ αλλονς ίέναι) 6ε μεν τω της ειρήνης

.,παραπετάβματι έζαπαταν έγνω, τονς δε λοιπούς βια-

,,ξόμενος μεγάλας δυνάμεις έπΐ τι) 0η άρχη έταιρίξε-

8 η6&αι. Βανδίλων μεν ονν η"δη χα&ελών την βαβιλείαν

,,και Μανρονβίονς καταβτρε-ψάμενος , Γότ&ων αντω

,,φιλίας όνόματι εκποδών Ιβταμένων, χρήματά τε με-

ηγάλα καί βώματα πολλά επαγόμενος έφ' ήμας ήκει.

9 ,,ενδηλος δε έβτιν, ήν και Γότ&ονς παντάπαβιν έζελεϊν

,,δύνηται, ώς %νν ήμίν τε καϊ τοις "ήδη δεδονλωμένοις

,,έπΐ Πέρβας βτρατενβει, οντε τδ της φιλίας εννόων

10 ,,δνομα οντε τι τών όμωμοβμένων ερν&ριών. εως ονν

90 „1τι βοι λοίπεταί τις βωτηρίας έλπις, μήτε ήμας έρ-

,,γάβη κακδν περαιτέρω μηδέν μήτε αντδς πά&ης,

,,άλλ' ορα μεν έν τοις ήμετέροις κακοϊς δβα δλίγω

,,νβτερον ζνμβήβεται Πέρβαις, έν&νμον δε ώς 'Ρω-

,,μαϊοι τη 6η βαβιλεία εννοι μεν ονκ αν ποτε εΐεν,

,,δννάμει δε κρείββονς γενόμενοι ονδεν μελλήβονβι τδ

5158 ,,ές Πέρβας ε"χ&ος ένδείκννβ&αι. έν δέοντι τοίννν τι]

1—2 τονς άν&ρώπονς απαντάς β- || 2 εϊπη 7 | 4 αντω]

αν θ || 6 εχάβττ) ΤΓ | περιβαλλέο9αι Ο \\ 7 πίρααις £ΤΓ] πέ'ς-

αας 7Ρ || 8 ίγχέιριεΐν Ο || 10 έξαπ&ν Ο || 12 βανδτ,Χων Θ\Ρ \

βαοάείαν νθΡ] δυναβτείαν ΤΓ || 18 βτρατεύσειν 7Ρ || 18—19

οϋτε—ο#τ·ί] οΰδε—ονδέ οοάά. || 20 «β 7ϊ>ΤΡ] της ΰτ || 20—21

μήτε—μήτε] μηδε—μηδε οοάά. || 22 δβα] οία ΤΡ" || 25 μελήαονοι Ο
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,,έ^ουβία χρήβαι, μή παυβαμένην επιζητήβης. λωφή-

,,βαβα γάρ ή των καιρών ακμή έπανιέναι ούδαμώς

,,πεφυκεν. άμεινον δε προτερήβαντα ίν τω άβφαλεί

,,εϊναι η των καιρών νβτερηκότα τά πάντων αΐβχρότατα

5 ,,πρ'ος των πολεμίων πα&εΐν."

Ταύτα έπει Χοβρόης ήκουβεν, ευ τε' οΐ παραινείν 12

Ούίττιγις £δο%ε καΐ λνειν τάς βπονδάς ετι μάλλον εν

βπονδη είχε. φ&όνω γαρ ες Ίονβτινιανον βαβιλεα

εχόμενος λογίξεβ&αι ώς ήκιβτα εγνω, δτι δή προς αν

ία δρών Ίουβτινιανω βαβιλεΐ δνβμενών μάλιβτα οϊ λόγοι

ες αντον γένοιντο. άλλα τω βούλεβ&αι ές το πει- 13

β&ήναι αυτόμολος ηλ&εν. ο δή και ές τους '4ρμενίων

τε καΐ Λαζών λόγους όλίγω ύβτερον εδραβεν άπερ

μοι αύτίκα μάλα λελεξεται. καίτοι τοιαύτα Ίουβτι- 14

ΐ5 νιανψ Ιπεκάλουν εγκλήματα, απερ αν εΐκότως βαβιλεΐ

γενναίω εγκώμια εΐη, δτι δή τήν βαβιλείαν τήν αΰτοϋ

μείξω τε ποιήβαι και πολλω έπιφανεβτεραν έν βπονδη

εχοι. ταϋτα γάρ και Κνρω 'άν τις επενεγκοι τω Περ- 15

βών βαβιλεϊ και Άλεζάνδρω τω Μακεδόνι. αλλά γάρ

2ο φ&όνω το δίκαιον ούδαμή είω&ε %ννοικίζεβ%αι. διά

ταντα μεν ό Χοβρόης τάς βπονδάς λύειν διενοεϊτο.

γ'. Έν τούτω δε καΐ αλλο τι γενέβ%·αι τοιόνδε

ϊ,υνέβη. Συμεώνης έκεϊνος, 6 το Φαράγγιον 'Ρωμαίοις

ινδούς, Ίονβτινιανον βαβιλεα πεί&ει, ετι τού πολέμου

25 ακμάζοντος, κώμαις αυτόν τιβιν ανδρών Αρμενίων

δωρήβαβ&αι. χύριός τε τών χωρίων γενόμενος προςΖΒίδϋ

1 πανβαμίνης IV \ έπιζητήβεις Ο || 4 των καιρών] τον και

ρόν V | ήβτερηκάτα V || 7 ϊτι μάλλον οπι. Θ \\ 8 εις βασιλέα

Ιονΰτινιανόν IV || 10 βαβιλεϊ οπι. IV || 12 & οπι. Θ \ αρμενίων

νΘ~Φ || 13 Άπερ V || 1δ ααερ ΓβΤΓ] &Ρ || 15—16 βαοιλεί γενναίω

εΐκότως αν Ρ || 16 αίτοϋ οοάά. || 17 ποιεϊο&αι ΤΡ" || 18—19 τω περ-

αων έπενέγκη θ || 25 αρμενίων Υθ
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των αντά πάλαι κεκτημένων ί'ξ έπιβονλής %νήβκει.

3 έζειργαϋμένον δε τον κακόν οΐ τον φόνον αυτουργοί

φενγονΰιν ές τά Περβών ήδη. άδελφώ δε ήβτην δύο

Περόξον παΐδε. βαβιλενς τε ταντα άκονβας τάς τε

κώμας 'Λμαξάβπΐ] παραδίδωβι τω Σνμεώνον άδελφιδώ 5

4 καΐ άρχοντα κατεβτήβατο Αρμενίους αντόν. τοντον

τον Άμαξάβπην, προϊόντος τον χρόνου, Ίουβτινιανω

βαβιλεϊ των τις έπιτηδείων διέβαλλεν, Άκάκιος όνομα,

91 κακονργεϊν τε ές ΆρμενΙονς καΐ βονλεβδαι Πέρβαις

ένδοϋναι Θεοδοϋιονπολίν τε καΐ άλλα 'άττα πολίβματα. ίο

5 ταντα εΙπών γνώμη βαβιλέως Άκάκιος τον Άμαζάβπην

δόλω έκτεινε, καϊ την Αρμενίων αρχήν δόντος βαϋι-

0 λέως εβχεν αντός. πονηρός δε ων φνδει εΰχε κα&'

ο τι τά της ψυχής ή&η ένδείζοιτο. γέγονεν ονν ές

7 τους άρχομένονς ωμότατος άν&ρώπων απάντων, τά 15

τε γαρ χρήματα έληίζετο ονδενι λόγω και φόρον αντοΐς

άπαγωγήν ονποτε ονβαν ές κεντηνάρια τέββαρα ίταξεν.

Αρμένιοι δε (φέρειν γαρ ούκέτι αντόν οίοί τε ήβαν)

χτείνονβί τε ί,νμφρονήβαντες τον Άκάκιον και ές το

Φαράγγιον καταψενγονβι. ίο

8 Λιο δή Σίτταν έπ' αντονς έκ Βυζαντίου βαβιλενς

ί'πεμψεν. ένταν&α γάρ δ Σίττας διέτριβεν, έπειδή

9 'Ρωμαίοις έγένοντο αϊ προς Πέρβας βπονδαί. ος δή

ές Αρμενίους έλ&ών τά μεν πρώτα ές τον πόλεμον

όκνηρώς βει, τι&αββεΰειν μέντοι και έπι τά πρότερα 25

2 αντονργοϊ νβ\ αρχηγοί Ρ \\ 3 ηο&ην Ο || 4 Περόζου] τερό-

ξου V | τί ταντα νό] ά& ταντα Ρ || δ Άμαξάβπϊ]] άμαζάς πη Ο Ι

τω] τώ τον θ || 6 άρμενίοις ν& || 8 ίιέβαίεν ν\\ 9 αρμενίους Ϋθ \

β'ονλεσ&αι ν&] βονλενεα&αι Ρ || 10 9εοδοβίου πάλιν (τ | τε οπι. Ο \\

12 αρμενίων νθ || 13—14 χα&' οτι] καθότι οοάιϊ. |] 16 αντοΐς]

α&τος V || 17 άπαγωγήν] έπαγωγήν Ο \ τίτταρα θ [| 18 αρμέ

νιοι να || 24 ίί 1 ΥΟ] έπ' Ρ | άρμενίονς ΥΟ || 26 $η] ε(η £
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η&η άντικα&ΐΰτάναι τους άνϋ-ρώπους ηπείγετο, πεί&ειν Β 160

βαοΊλέα ύποΰχόμενος άφεϊναι αύτοίς την καινην τον

φόρσν άπαγωγήν. έπεί δε αύτον βαβιλεύς της μελλήβεως 10

πολλά όνειδίζων έκάκιξεν, ήγμένος ταϊς Άδολίον διαβο-

5 λαΐς τον Άχακίον παιδός, ενταν&α ηδη 6 Σίττας τά ες

την ξνμβολην έζηρτνετο. πρώτον μεν ονν νποβχέβεβι 11

πολλών άγα&ών άναπεί&ειν τε χαΐ έταιρίξεδ&αι αύτών

τινας ένεχείρηβεν, οπως αύτω ράων τε και άπονωτέρα

η ές τονς λοιπούς έπικράτηβις γένοιτο. και οι το 12

ίο των Άβπετιανών καλουμένων γένος, μέγα τε δν καΐ

πολυάν&ρωπον, προβχωρείν η"ϋ·ελε. πέμψαντές τε παρά 13

τον Σίτταν έν γράμμαβιν έδέοντο διδόναι τά πιβτά

βψίβιν, οτι δη, ί)ν έν τω έργω τονς δμογενεΐς άπολι-

πόντες ηζωβιν ές την 'Ρωμαίων παράταξιν, κακών πάν

α τάπαβιν άπα%εις μείνωβι, τά βφέτερα αυτών έχοντες.

δ #έ αύτοϊς άβμενός τε γράψας έν βιβλιδίω, κα%·άπερ 14

έδέοντο, τά πι6τά έδωκε, και το γράμμα καταβημηνά-

μενος ές αυτούς έπεμψε, %-αρΰών τε ώς δι αύτών 15

άμαχητϊ τον πολέμον κρατηθεί, τω παντϊ ΰτρατω ές

80 χωρίον ΟΙνοχαλάκων ηει, έν%·α τονς Άρμενίονς έβτρα-

τοπεδενβ^αι ξννέβαινε. τύχη δέ τινι οΐ το βιβλίον 16

έχοντες ετέρα Ιόντες όδώ Άβπετιανοΐς έντνχεϊν ούδαμη

ί'βχνβαν. μοίρα μέντοι τον 'Ρωμαίων βτρατοΰ ολίγοις 17

τιβιν αύτών έντυχόντες, ούκ είδότες τε τά Συγκείμενα,

25 ως πολεμίοις έχρήβαντο. και αύτος Σίττας έν βπηλαίω 18

που πάϊδάς τε αύτών καϊ γυναίκας λαβών έκτεινεν, τ)

3 μελήβεως β || 6 πρώτον μεν ονν ν&] καί πρώτον

μεν Ρ || 8 ένεχείρηβεν} ένεχείριαιν Ο || 10 &α%εχιανων V]

άαηιεταν&ν 6τ, άπετιανων Ρ || 13 έν νβτ] οτα. Ρ || 14 ηξου-

βΙ* V \\ 15 μείνωβι ΤΡ] μείνωβιν θ, μενοϋαι ΗβΓ\ν\ || 18 τε Ψ~Ρ]

δε 6- || 20 αρμενίους Ύβτ || 22 άπετιανοίς Ρ
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τό γεγονός ον ζννιείς ή δι οργής Άβπετιανούς έχων,

οτι οΐ, χα&άπερ ζυνέχειτο, ού προβεχώρουν.

19Β161 01 δε &υμω ήδη έχόμενοι ζνν τοις άλλοις άπαβιν

ώς ες μάχην έτάζαντο. άτε δε έν δυβχωρίαις χαλεπαϊς

τε και χρημνώδεβιν εχάτεροι 'όντες ουκ εν ένι χώρα> 5

έμάχοντο, άλλα διαβκεδαννύμενοι εν τε νπωρείαις χκϊ

φάραγξι. τετύχηχεν ούν των τε Αρμενίων ολίγους

τινάς χαι Σίτταν των επομένων ον πολλούς έχοντα

Ρ 92 αλλήλων πη αγχιβτα ίέναι, φάραγγος βφίβι τίνος με-

20 τα%ύ οϋβης. Ιππείς δε ήβαν εχάτεροι. δ μεν ονν ίο

Σίττας, ολίγων οι έπιβπομένων, επί τους έναντίους

την φάραγγα διαβάς ήλαυνεν, Αρμένιοι δε οπίδω ύπο-

χωρήβαντες έβτηβαν, χαι ό Σίττας ούχέτι έδίωχεν,

21 αλλ* αυτού έ'μενεν. άφνω δε τις τον 'Ρωμαίων 6τρα-

τοϋ, "Ερονλος γένος, δίωζιν έπϊ τους πολεμίους χε- 15

ποιημένος, ένϋ·ένδε τε ξΰν %·υμω άπελαννων παρά τούς

άμφι τον Σίτταν ήλ&εν. ετύγχανε δε δ Σίττας ές το

έδαφος τό δόρν ερείβας' ο δή ό τον Έρονλον ίππος

22 έπιπεΰων %νν πολλή ρύμη χατέαζε. τόν τε βτρατηγον

τούτο ήνίαβεν ές τά μάλιβτα, χαι αυτόν των τις \Λρ- 2ο

μενίων Ιδων έγνω τε χαΐ Σίτταν αυτόν τοις άλλοις

άπαβιν Ιβχυρίξετο είναι. Συνέβαινε γάρ οϊ έν τη

κεφαλή χράνος ούχ είναι, διο δή τονς πολεμίονς ονχ

23 ελα&ε %νν δλίγοις τιβιν ένταϋ&α ήχων. Σίττας μεν

ονν, έπεϊ ταύτα τού Αρμενίου λέγοντος ήχουβε χαϊ το 35

1 άπετιανονς Ρ \\ 5 έν ονα. θ || 7 τε νθ] οτη. Ρ ||

8 Ιπομένων] έαομένων Ο || 11 έτιιοπομένων ΗοββοΙι.] έτιιβπω-

μένων νβ, έπειβπομένων Ρ || 12 φάραγγα] φάλαγγα (χ \

αρμένιοι ΎΟ | 16 "Ερονλος] Άονρος Μα βί ΐπήτα ΘΡ || 20 τον-

τον θ || 20—21 αρμενίων νθτ || 23 τονς πολεμίους] τοις πολε-

μίοις Ο || 24 ϊλα&εν θ || 26 λέγοντος ήχονβε ΎΟ] ήχουβε λέ

γοντος Ρ
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δόρυ, ωϋπερ έρρή&η, οί άποχαυλιβ&εν ές την γην

έχειτο, βπαβάμενος το ζίφος τήν φάραγγα διαβαίνειν

ευθύς ένεχείρηβεν. οί δϊ πολέμιοι ϋπουδη πολλή άτ' 24

αύτον ήλαυνον , χαί τις αύτον χαταλαβών έν τη ψά- Β 162

5 ραγγι ζίφει ές άχραν κεφαλήν έτυψε πληγή έγχαρβία.

χαί το μεν βρέγμα ολον άφείλετο, τον δε όβτέον δ

βίδηρος ούδαμή ηψατο. χαϊ 6 μεν Σίττας έτι μάλλον 25

η πρότερον πρόβω η"λαυνεν, 'Λρταβάνης δε Ιωάννου

παΙς 'Λρβαχίδης οπι6ϋ·εν έπιπεδων χαί παίβας τω δό-

ιο ρατι έχτεινεν. οντω τε ό Σίττας εξ ανθρώπων 26

ήφάνιβτο ούδενί λόγω, άναζίως της τε αρετής χαϊ

των ές τους πολεμίους αεί πεπραγμένων, άνήρ τό τε

βώμα ές άγαν χαλός γεγονώς χαί άγα&ος τά πολέμια,

βτρατηγός τε άριβτος των χαθ' αύτον ούδενός ηββων.

15 τίνες δέ φαβι τον Σίτταν ού προς τοϋ Άρταβάνου 27

άπολωλέναι, αλλά Σολόμωνα, λίαν έν'Αρμενίοις αφανή

άνδρα, τον άν&ρωπον διαχρήβαβ&αι.

Τελευτήβαντος δε Σίττα Βούξην βαβιλεύς επί τους 28

Αρμενίους έχέλενβεν Ιέναΐ' ος επεί άγχιβτά που έγέ-

ζονετο, έπεμψε προς αυτούς βαβιλεί τε χαταλλά%ειν

Αρμενίους υποσχόμενος απαντάς χαί ύπ\ρ τούτων ές

λόγους οί έλ&είν αξιών των δοχίμων τινάς. οί μέν 29

ονν άλλοι ούτε πιβτεύειν τω Βούζη ειχον ούτε τους

λόγους ένδέχεβ&αι τούς αύτοϋ η"&ελον. ήν δέ τις

1 δόρν] δόρν οί Ο | έρρέφη Ρ | οί οπι. Ο || 2 βτίαβάμενος]

απάμενος θ || 3 ένεχείριβεν Θ || δ ίβ] & την 6? || 12 πολέ

μους (}\\ ΙΆίς άγαν] έοάχαν V | καλός ΘΡ] καλός τε V (| 14 τε &Ρ]

δε V | κα'8·' αντόν] κατ αϋτόν θ \ ηβσων] πιαίίπι ηβαον [| 15 τον

οιη. ό || 16 βοΧομώνα Ρ \ άρμενίοις ν\\ 19θ121 άρμενίονς ΨΌ ||

22 των δοκίμων] τους δοκίμους βπρθΓβΟΓ. των ... ων Ρ || 23 οντε

—ουτι] ουδε—οΰδε οοάά. || 24 ένδέχεα&αι] δέχεο&αι Θ \ ή9ε-

λον] η&είεν V
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αύχώ μάλιβτα φίλος άνήρ 'Λρβαχίδης, Ιωάννης όνομα,

Ιάρταβάνον πατήρ, δ§ δη τψ Βονξβ τότε άτε φίλω

ϋ'αρβ'ήβας %νν τε Βαββάκη τώ κηδεβτη και άλλοις

ολίγοις τιβι παρ αυτόν ήλ&εν οΐ δη έν χωρίψ γε

νόμενοι τε και αύλιβ&έντες, εν&α τψ Βονξτ} τη νβτεραία 5

Ιντυχείν ί'μελλον, ηβ&οντο ές κύκλωβιν προς τον 'Ρω-

30Β163 μαίων βτρατοΰ ηκοντες. πολλά μεν ονν τον Ίωάννην

Βαββάκης 6 γαμβρός ελιπάρει δραβμοϋ εχεβ&αι. έπεί δε

αντον πεί&ειν ονκ είχε, μόνον ένταν&α καταλιπών

ξϋν τοις άλλοις άπαβΊ λα&ών τους 'Ρωμαίους, οδψ τί\ ίο

31 αύτη όπίόω αύ&ις άπήλαυνε. Βοΰζης τε τον Ίωάννην

Ρ 93 μόνον εύρων έκτεινε, και άπ' αύτοϋ ούτε τινά έλπίδα

ες 'Ρωμαίους Αρμένιοι ζνμβάβεως πέρι το λοιπόν

έχοντες οντε βαβιλέα τω πολεμώ ύπεραίρειν ο'ιοί τε

'όντες παρά τον Περβών βαβιλέα ηλ&ον, Βαββάκον ΐ5

32 βφίβιν ηγουμένου , δραβτηρίον ανδρός. $>ν τότε οι

πρώτοι Χοβρόη ές όψιν έλ&όντες έλεγαν τοιάδε ,,ΕΙβϊ

,,μεν ημών πολλοί Άρβακίδαι, ώ δέβποτα, εκείνον

,,Άρβάκου απόγονοι, ος δη οΰτε της Πάρ&ων βαβι-

,,λείας αλλότριος έτνγχανεν ων, ηνίκα ύπο Πάρ&οις 2ο

,,έκειτο τά Περβών πράγματα, και βαβιλενς έπι-

,,φανής γέγονε τών κα%·' αύτον ούδενός ήββον.

33 ,,πάρεβμεν δε τανϋν είς νμάς άπαντες δονλοί τε καΙ

,,δραπέται γεγενημένοι, ονχ έκούβιοι μέντοι, άλλ'

,,ήναγκαβμένοι ως μάλιβτα, τω μεν φαινομένω ύπό 25

1 ίίνομα νθ] τοννομα Ρ || 3 Βαοοά*τ[\ βαξάκη Ο \\ 4 όλί-

γοις νθ] οτα. Ρ || 8 βαβάχης V ρΓ. πι. || 10 |ΰι>—απααι] τοϊς

άλλοις ζνν ίίπαβι (τ || 11 αν&ις Θ] οτα. 7Ρ || 12—14 οΰτε—

ο&ί] ο«ίέ—οΰίέ οοάά. || 13 νςμίνιοι ΥΟ | πέρι] περί V Κ

17 χοβρόη ές όψι»» ΟΡ] προς χοβρόην V || 18 άρσαχϊάαι Ρ |

22 ησαον V] ηβαων ΘΡ
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,,τής 'Ρωμαίων αρχής, τω δε άλη&εϊ λόγω ναο 6ής, ω

,,βαόιλεΰ , γνώμης, είπερ ό τήν Ιβχύν τοϊς άδικείν 34

,,βουλομένοις διδούς αύτός άν φέροιτο και τήν αΐτίαν

,,τών έργων δικαίως, είρήβεται δε μικρόν ίίνω&εν όπως

,,δή απαβι παρακολου%·είν τοις πεπραγμένοις δννήβεϋ&ε.

^Αρβάκης γαρ ό των προγόνων των ημέτερων βαόιλενς 35

,,ϋβτατος έζέβτη της αρχής της αυτού Θεοδοβίφ τω

^Ρωμαίων αύτοκράτορι εκών γε είναι, έφ' ω δή αχαν-

,,τες οΐ κατά γένος αντω μέλλοντες πάντα τον αΙώνα Β 104

,^ιροβήκειν τά τε αλλα βιοτεύβουβι κατ ε%ουβίαν και

,,ψόρον υποτελείς ούδαμή έβονται. και διεβωβάμε&α 36

,,τά Συγκείμενα, ε'ως υμεΐς ταύτας πεποίηβ&ε τάς δια-

,,βοήτους βπονδάς, ας δή κοινόν τινα όλεϋ·ρον καλών

,,τις, οΐόμε&α, ουκ αν άμάρτοι. φίλων τε γαρ και 37

,,πολεμίων το έντεϋ&εν άφροντιβτήΰας άπαντα %υν-

,,έχεέ τε και ζννετάραζε τά ανθρώπεια δ 6ος, ώ βαβι-

,,λεΰ, τω λόγω μεν φίλος, έργω δε δυΰμενής. όπερ 38

γριαι αύτός ουκ είς μακράν εί'ΰτ], έπειδάν τάχιβτα τους

,,έβπερίους ο'ιός τε η παντάπαβι καταβτρέψα0&·αι. τί

,,γάρ των πρότερον άπειρημένων ουκ έπρα%εν; τ\ ζί

,,οΰκ έκίνηβε τών εύ κα&εβτώτων; ούχ ήμίν μεν φόρου 39

,,άπαγωγήν έταζεν ού πρότερον ούβαν, καϊ Τζάνους

,,τους δμόρους ήμίν αύτονόμους 'όντας δεδονλωται,

,,τώ δε βαβιλεί τών ά&λίων Ααζών άρχοντα 'Ρωμαίον

,,επέβτηόε; πράγμα οϋτε τη φύβει των πραγμάτων

,,ζυμβαΐνον οϋτε λόγω ράδιον ερμηνεύεβ&αι. ού Βοβπο- 40

6 Άραάκης] άςβαχίδης Ο || 7 αύτον οοάά. || 10 βιοτενβου-

αι V] βιοτινονβι β, βιωτίνβονβι Ρ || 11 νποτείείς ΫΡ] ίπιτε-

Ιίϊδ Ο || 12 ταύτας] ταντα Υ\\ 14 οίόμε&α] οΐόμενος 6τ || 16 αννε-

ΐάραξε Ο || 18 ειβη] είβι Ο || 22 τξάννονς Ο || 24 'Ρωμαίον]

ρωμαίων θ || 25 ίπίαττ\ΰεν Ρ
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,,ρίταις μεν τοίς Οϋννων κατηχόοις βτρατηγούς έπεμψε

,,χαΐ την πάλιν προβεποιήβατο ούδεν αύτω προδηχον,

,,δμαιχμίαν δε πεποίηται προς τάς των Λΐ&ιόπων

,,άρχάς, ων χαϊ άνήχοοι το παράπαν 'Ρωμαϊοι έτύγχανον

41 ,,ϋντες; αλλά χαϊ Όμηρίτας τε και %·άλαββαν την 5

,^Ερν&ράν περιβέβληται χαϊ τον φοινικώνα προ6τί&η6ι

42 ,,τη 'Ρωμαίων άρχη. άφίεμεν γαρ λέγειν τα Λιβύων

,,τί χαϊ Ιταλών πά&η. ή γη τον άνϋ-ρωπον ον χωρεί

,,ί,ύμπαβα' μικρόν έβτιν αύτω πάντων δμοΰ των άν-

43 ,,&ρώπων χρατεΐν. 6 δε χαϊ τον αί&ε'ρα περιβχοπεί ίο

Β 165 ,,και τους ύπερ τον ώχεανόν διερευνάται μυχούς,

,,άλλην αύτω τινα οίχουμένην περιποιείβ&αι βουλό-

44 ,,μενος. τί ούν έτι, ώ βαδιλεΰ, μέλλεις; τί δε την

Ρ 94 ,,κάκιβτα άπολουμένην είρήνην αίβχύνη, οπως δηλαδή

,,βε ύβτάτην ποιήβηται βρώβιν των άλλων απάντων; 15

45 ,,εί μέν έδτί 6οι βουλομένφ μα&εϊν όποιος τις αν

,^Ιουβτινιανδς ές τους αύτω εΐκοντας γένοιτο, εγγύ&εν

,,6οι το παράδειγμα παρ' ημών τε αύτών έβτι χαϊ

46 ,,τών ταλαίπωρων Ααζών εί δε, οπως ποτε εί'ω&ε τοις

,,τε άγνώβι και ούδ' οτιοϋν ήδιχηχόδι χρηβ&αι, Βανδί- 2ο

,,λους τε χαϊ Γότ&ους χαϊ Μαυρουβίους διαλογίξου.

47 ,,τό τε δη χεφάλαιον οϋπω λέλεκται. ούκ Άλαμοΰν-

,,δαρον μεν εν βπονδαϊς τον βδν, ω κράτιβτε βαβιλεϋ,

,,δοΰλον απάτη τε περιελ&εϊν και βαβιλείας άποβτήβαι

,,τής 0ης έργον πεποίηται, Ουννους δε τους ούδαμό- 2ό

,,&εν αύτψ γνωρίμους επί τοις βοίς έναγχος εταιρί-

1 οϋνων θ || 9 αύτω] αύτών Ο || 12 αύτώβοήρδί] αύτω οοάά. ||

13 μέλιιςΡ \\ 14 κάχιατ' (?|| 16 ίοτι V \ αν Όμ. (? |] 17 ιΐχοντας)

ηχοντας V | 18 ημών τί αύτών V] αύτών τι -ημών Ο, ημών αύτών Ρ ]|

20 χαϊ ν&\ *αϊ τοΓϊ Ρ II 20—21 βανδηλονς Ο \\ 21 Τί χαϊ νΟ]

τ$ Οπι. Ρ || 23 τον οον\ ταίς ααϊς Ρ || 25 οϋνονς (?, οννονς Ρ
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„ζεβ&αι πράγμαβιν ίν βπουδη εβχε; καίτοι πραζις

,,άτοπωτερα ταύτης ον γεγονεν ίχ τον παντός χρόνου,

,,έπειδή γάρ ^ϋ&ετο, οΐμαι, είς πέρας αύτω οβον οΰπω 48

,,άφίζεβϋ'αι την των έβπερίων χαταβτροφήν, τους

5 ,,εφους ήδη μετελΟ-εΐν ΰμας έγχεχείρηχεν, έπεί χαΐ

,,μόνον άπολελειπται αντώ ές άγώνα το Περβών χρά-

,,τος. ή μεν ονν εΙρήνη το έχείνου μέρος ήδη βοι 49

,,λελνται, χαϊ βπονδαϊς αύτος πέρας ταΐς άπεράντοις

,,έπέ&ηχε. λνονβι γάρ την είρήνην ονχ οΐ αν έν 60

ίο ,,ΰπλοις γένοιντο πρώτοι, άλλ' οΐ αν έπιβουλεύοντες

,,Ιν βπονδαΐς τοίς πέλας άλοΐεν. το γάρ £γχλημα τω 51

,,εγχεχειρηχότι , χάν άπη το χατορ&ονν, πέπραχται. Β 166

,,οπη ποτε δε δ πόλεμος χωρηβει παντί που δήλον.

,,ου γάρ οΐ τάς αίτΙας τω πολεμώ παραβχόμενοι, άλλ'

15 ,,οί τους παραβχομενονς αντάς αμυνόμενοι, χρατείν

,,άεΐ των πολεμίων εΐώ&αβιν. ον μήν ονδε ε% άντι- 52

,,πάλον ήμΐν της δννάμεως ό άγων εβται. 'Ρωμαίοις

,,γάρ των τε βτρατιωτών πλείβτονς προς ταϊς της

,,οίχονμενης έβχατιαϊς %νμβαίνει είναι χαϊ δνοΐν βτρα-

2ο ,,τηγοΐν, οΐπερ αντοΐς 'άριβτοι ήβαν, τον έτερον μεν

,,Σίτταν χτείναντες ήχομεν, Βελιβάριον δε οϋποτε Ίου-

,,βτινιανδς το λοιπόν 'όψεται. οϋπερ έχεινος όλιγωρή-

,,βας μεμένηχε προς ταΐς ήλίου δνβμαϊς, αύτδς εχων

,,τό Ιταλών κράτος, ωβτε βοι έπΐ τους πολεμίους 53

25 ,,Ιόντι άπαντήβει τών πάντων ουδείς, έξεις δε χαϊ

16—17 ον—ΐβταϊ] Ον γάρ £| άντιπάλον της δννάμ,εως δ

άγων ϊαται 8ιιϊά. 8. ν. άντίπαλον

1 καίτοι] χαήτοι Ο \\ Ζ ές V \ πέρας] ιιίρβας ΎΟ || 8 πέρας

ταϊς] περααταΐς & || 12 ίγχεχειριχάτι & || 17 ρωμαίων Ο || 19 έβ-

χατιαϊς] αίαχατιαϊς θ \ ανμβαΐνει Ο || 21 βεΧιΒβάριον (τ || 22 το

φοιτών οία. (χ

Ρκοσοριυβ, βά. ΞαιίΓ^. I. 11
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,,ήμας εύνοια τε, ώς το εΙκος, καϊ χωρίων εμπειρία

54 ,^ιολλτι τω βω βτρατω έ%ηγουμένους." ταϋτα έπεϊ

Χοβρόης ήχουδεν, η6%η τε χαϊ ζυγχαλέβας εί' τι εν

Πέρβαις κα&αρον ην ές πάντας έζήνεγκεν α τε Ούίττιγις

έγραψε χαϊ οβα οΐ Αρμένιοι ειπον, άμφί τε τω πρακτέω 5

55 βουλην προϋ&ηκεν. έν&α δη έλέχ&ηβαν μεν γνώμαι

πολλοί έφ' εκάτερα φέρουβαι, τέλος δε πολεμητέα

βφίδιν άμα ηρι άρχομένω ίπι 'Ρωμαίους έδοζεν είναι.

56 ί]ν γαρ τοϋ έτους μετόπωρον, τρίτον καϊ δέκατον έτος

Ίουβτινιανοϋ βαβιλέως την αυτοκράτορα αρχήν έχον- ίο

57 τος. οϋ μέντοι 'Ρωμαίοι τοϋτο υπώπτευον, ούδε δη

Πέρδας λύβειν ποτϊ τάς απέραντους καλουμένας 6πον-

δάς ωοντο, καίπερ Χοβρόην άκούβαντες τω τε 6φών

Β 167 αυτών βαβιλεϊ έγχαλεϊν οις εύημέρηβεν έν ταϊς ήλίον

δυβμαΐς καϊ τά έγκλήματα έπιφέρειν ταϋτα, ων άρτι ΐ5

έμνήΰϋ-ην.

Ρ 95 δ'. Τότε χαϊ ό κομήτης άβτήρ έφάνη, τά μεν

πρώτα οβον εύμήκης άνηρ μάλιβτα, ϋβτερον δε καϊ

πολλω μείζων, καϊ αύτοϋ το μεν πέρας προς δύοντα

ήλιον, ή #£ αρχή προς άνίβχοντα η1ν, αύτω δε τω »ο

2 ήλίω οπιβ&εν ε'ίπετο. ό μίν γάρ έν αίγοκέρω ήν,

3—4 εί τι — έξ,ηνεγχεν] οΟβΑ 8πΐά. 8. ν. χα&αρώς || 7—8 πο-

λεμητέα—είναι] οϊί&ί 8πΐά. 8. τ. πολεμητέα || 9 οί. Επ&^τ. IV 25,

ΟίΓοη. Εάβ88. βά. Η»11ίβΓ ρ. 131 β.

2—15 ταντα—έπιφέρειν] οτι δ χοβρόης άχονβας τά τ&ν

αρμενίων χαϊ τά την ονίτγιδος ηβ&η τε χαϊ ξνγχαλέβας χτλ. Η \]

3 ηχονβεν—ξυγχαλέβας] ηχονβε ί,νγχαλέβας η&η τε χαϊ θ || 4 έ&ή-

νεγχεν] έζήνεγχε περϊ τούτων Η βΐ 8ιιίά. | Ιοντιγις Ο Π 4—6 α τε—

είπον] 01Ώ..Η | 5 αρμένιοι V \ των πρακτέων θ || 6 προΰΦηχεν νθΗ]

έϋ-ηχεν Ρ | μεν οπι. Η || 7 τέλος δε] χαϊ Η || 9 μετώπωρον Ρ, με-

9όπωρονΗ \\ 10 βαβιλέως την αντοχράτοραοτα.ΙΙ || 11 ύπόπτενονΉ ||

14 αντώ Η | ταΐς νθΒ] ταϊς τον Ρ || 17 άβτηρ έψάνη] έψάνη

άβτηρ θ \\ 19 πέρας] πέρβας Θ || 21 έν Ρ] οπι. ΥΟτ
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αυτός δε έν τοξότη, και αυτόν οΐ μεν τίνες έκάλουν

ξιφίαν, οτι δή έπιμήχης τε ην χαΐ λίαν δζεΐαν την

αρχήν εΐχεν, οΐ δε πωγωνίαν, ημέρας τε πλείους ή

τεββαράκοντα έφάνη. οΐ μεν ούν ταϋτα βοφο'ι άλλη- 3

5 λοις ώς ήκιβτα όμολογοϋντες άλλος 'άλλα προϋλεγον

προς τούτου δη τοΰ άβτέρος βημαίνεβ&αΐ' έγώ δε

οβα γενέβ&αι ζννηνέχ&η γράφων δίδωμι έκάβτω τοίς

άποβεβηχόβι τεχμηριοϋβ&αι ή~ βούλοιτο. μέγα μεν 4

εύ&νς βτράτευμα Ονννικον, διαβάντες ποταμόν'Ίβτρον,

ίο %νμπάβη Ευρώπη έπέβχηψαν , γεγονός μεν πολλάκις

ήδη, τοβαϋτα δε τό πλή&ος κακά ή τοιούτα το μέγε

θος ονχ ένεγχόν πώποτε τοίς ταύτη άν&ρώποις. έχ

κόλπον γάρ τοϋ Ιονίου οΐ βάρβαροι ούτοι άπαντα

εφεξής έληίβαντο μέχρι ίς τά Βυξαντίων προάβτεια.

ΐ5 και φρούρια μεν δύο και τριάκοντα έν Ίλλυριοϊς ε'ιλον, 5

πάλιν δε τήν Καββάνδρειαν χατεβτρέψαντο βία (ήν οι

παλαιοί Ποτίδαιαν έκάλουν, οβα γε ήμας εΐδέναι) ού

τειχομαχήβαντες πρότερον. και τά τε χρήματα έχοντες 6

αΙχμαλώτων τε μυριάδας δνοχαίδεκα άπαγόμενοι έπ, Β 168

2ο οϊχου άπαντες άνεχώρηβαν, ούδενός βφίβιν έναντιώμα-

τος άπαντήβαντος. χρόνφ τε τω νβτέρω πολλάκις έν- 7

ταϋϋ-α γενόμενοι άνήκεβτα ές 'Ρωμαίους δεινά εδραβαν.

ο'ί δή χαι έν Χερρονήβω τειχομαχήβαντες , βιαβάμενοί 8

τε τούς έκ τοϋ τείχους άμυνομένους χαϊ διά τοϋ τής

1 έν Ρ] οπι. νβ || 2 έπΐ μήχης V || 2—3 την άρχην είχεν

βΡ] είχε την άρχην V \\ 6 άη οπι. β || 8 άποβεβηχόβι] άποβε-

βΧηχόαι Ο | μεν ΫΡ] μεν οία» (? || 9 οτράτενμα Ούννιχόν] ούνιχον

ατράτενμα (? | Ιβτρον Ρ \\ 10 ξ,νμπάβΎΪ] ϊ,ννπάβη V, ξνν πάση θ ||

12 ένεγχόν ΎβΡ οογτ.] ίνεγχίον Ρ ρΓ. πι. | τοίς ταύττ] άν&ρω-

ποις] των ταύτη άν&ρωπων θ || 13 τον βναηιιϊΐ ίη Ρ \\ 14 βν-

ξαντιον Ρ \\ 16 χααάνδρειαν ΎΟγ || 17 παλαιοί] πάντες Ο | ού

οπι. θ || 19 άπαγόμενοι Μαΐίι-.] έπαγόμενοι οοάά. || 21 τϊ νΡ]

δε Ο || 23 χερονήαω ηϊο βί ϊηίτβ, β

11*
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%-αλάββης ρο&Ιου τον περίβολον ύπερβάντες, ος προς

κόλπω τφ μελάνι, καλονμένω έβτιν, οντω τε εντός των

μακρών τειχών γεγενημένοι καϊ τοις έν Χερρονηβφ

'ΡωμαΙοις άπροβδόκητοι έπιπεϋόντες, έκτεινάν τε πολ-

9 λούς και ήνδραπόδιβαν βχεδον απαντάς, όλίγοι δε 5

τίνες και διαβάντες τον μεταξύ Σηβτοϋ τε και Άβνδον

πορ&μδν, ληιβάμενοί τε τά επί της ΐΑβίας χωρία καϊ

αν&ις ές Χερρόνηβον άναβτρέ-ψαντες %ύν τω 'άλλφ

βτρατφ καϊ πάβη τη λεία έπ' οίκον απεκομίϋ&ηβαν.

10 έν έτερα τε εΐββολη τονς τε Ιλλυριούς καϊ Θεββαλούς ίο

ληιβάμενοι τειχομαχείν μεν ένεχείρηβαν έν Θερμοπύ-

λαις, των δε έν τοις τείχεβΊ φρουρών καρτερώτατα

αμυνομένων διερεννώμενοι τάς περιόδους παρά δόζαν

την άτραπδν εύρον η φέρει είς το <5ρος ο ταύττ]

11 άνέχει. ούτω τε βχεδον απαντάς "Ελληνας, πλην ΐ5

12 Ρ 96 Πελοποννηβίων, διεργαόάμενοι άπεχώρηβαν. Πέρβαι

δε ού πολλω ϋβτερον τας βπονδάς λύβαντες έργα 'Ρω-

μαίους τούς έφους είργάΰαντο απερ έγω αυτίκα δη

13 μάλα δηλώβω. Βελιβάριος \έπεϊ\ των Γότ&ων τε και

Ίταλιωτών βαβιλέα Ονίττιγιν κα&ελων ζώντα ές Βυξάν- 2ο

τιον η"νεγκεν. οπως δέ δ Περβων βτρατος ές γην την

'Ρωμαίων έβέβαλεν, έρων έρχομαι.

14Β169 'Ηνίκα Χοβρόου πολεμηβείοντος Ίουβτινιανδς βαβι-

23—166, 1 Ήνίχα—τία&ετο] Χοαρόον δε πολεμηαείοντος ά>ς

ΐ)θ&ετο Ίονατινιανάς. 8ηΐ<1. 8. ν. πολεμηοείοντος

1 δαλάττης (τ || 2 χόΧπον Ο || 3 τειχών θ \\ 6 τίνες οπι. Τ ||

7 χαϊ οπι. ν\ 9 άιίεχομίο&ηβαν 6γΡ\ άνεχομίο&ηαανν || 10 &εττα-

Χονς θ || 14 & V || 15 τε οπι. ό || 16 πελοπονηαιων οοάά. \\

18 ίή V) οιη. ΘΡ || 19 ίηεϊ Ο, οπι. ΓΡ | των Γότ9ων τε] τε

των γότ&ων (χ | των] τον V |] 22 έβέβαλίεν (χ || 23—171, 22

Ήνίχα—εΐη] χοαρόον άε πολεμηθεί όντως ώς, ήβ&ετο Ιονοτινια-
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λεύς ΐ}β%·ετο, παραΐνεβίν τε ποιείβϋ·α£ τινα καϊ της

έγχειρηβεως αυτόν άπαγαγείν ή&ελεν. έτύγχανε δέ 16

τις ίς Βνζάντιον ήχων έκ Αάρας πόλεως, Άναβτάβιος

όνομα, δόζαν έπΐ ζυνεβει έχων, ος καϊ την έν Λάρας

5 Ιναγχος γενομένην τυραννίδα καταλελύκει. τοϋτον 16

ουν τον Άναβτάδιον παρά Χοβρόην Ίουβτινιανός

έπεμψε γράμματα γράψας' έδήλου δε η γραφή τάδεΠ

,,3υνετών μεν άν&ρώπων έβτϊ χαϊ οϊς τά ές το ϋ·εϊον

,,Ίκανώς ήβκηται πολέμου φυομε'νας αΙτίας, άλλως τε

ίο ,,χαϊ προς άνδρας τά μάλιβτα φίλους, β&ένει παντί

,,άποτέμνεβ&αι' ασύνετων δε καϊ τά τοϋ &εοϋ βφίβιν

,,αυτοίς ραβτα ποιούμενων πολέμια μάχης τε χαϊ τα-

,,ραχης άφορμάς ούδαμή οϋβας έπιτεχνάβ%·αι. είρήνην 18

,,μεν γάρ καταλνβαβιν ίς πόλεμον Ιέναι ουδέν πράγμά

15 γ,έβτιν, έπει των Επιτηδευμάτων τά πονηρότατα χαϊ

,,τοϊς των άν&ρώπων άτιμοτάτοις εύκολα τέ&εβ&αι η

,,των πραγμάτων νενόμικε φύβις. πόλεμον δε κατά 19

,,γνώμην δια&εμένοις αυ&ις έπι τήν είρήνην χωρείν

,,άν&ρώποις οίμαι ού ρ"άδιον είναι, καίτοι βύ μεν 20

ίο γ,ήμϊν γράμματα ουκ έπίτηδες γεγραμμένα έπικαλεϊς,

,,ταϋτά τε γνώμη αύτονόμω τανϋν ερμηνεΰειν έβπού-

,,δακας, ούχ τμιερ ήμεϊς διανοη&ε'ντες γεγράφαμεν, άλλ '

„(ΐ βοι τά βεβουλευμένα έπιτελεΐν ουκ άνευ τινός πα-

,,ραπετάβματος έφιεμένω \υνοίβειν δοκεϊ. ήμϊν <ϊ£ 21

νος, παραίνεαιν έποιήβατο χαϊ πρίαβιν άναατάΰιον ϊπεμιρε γρά-

ψαί χαϊ γράμματα, ταΰτα (166, 26) χτΧ. Η \\ 1 η ονα. V )|

2 άηάγειν ή&είε Ο || 4 αυνίαει θ || 6 Ιουατινιανδς βααιλεύς Ρ |

10 πρόϊ] πράους Ο \\ 13 ούδαμή ΟΡ] ούχ V || 14 γάρ

ουν Ρ \ είς Ρ || 16 άτιμωτάτοις Ρ \\ 18 δια&εμίνοις V] διατι&ε-

μίνοις (τ, δια&έμενος Ρ || 19 άν&ρώποις ΒΟΓΪρβΐ] άν&ρώπω

οοάά. | είναι οιη. (χ || 20 ούχ έξεπίτηδις β || 21—22 ίαπονδα-

χάτας £?
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,,πάρεότιν ΙΛλαμούνδαρον δειχνύναι τον β'ον γήν έναγχος

Β 170 ,,χαταδραμόντα τήν ήμετέραν έργα ίν βπονδαις δια-

„πεπράχ&αι άνήκεβτα, χωρίων άλώβεις, χρημάτων κρ-

,,παγάς, άν&ρώπων φόνους τε χαι άνδραποδιβμους

γ,τοβοντων το πλή&ος, ύπερ ων 6ε ούχ αΐτιάβ&κι

22 „ήμάς, άλλ' άπολογεϊβ&αι δεήβει. τά γαρ των ήδιχη-

,,κότων εγκλήματα αϊ πράξεις, ούχ αϊ διάνοιαι, δηλοΰβι

,,τοΐς πέλας. αλλά χαι τούτων τοιούτων 'όντων ήμείς

,,μεν εχεβ%αι χαι ως της εΙρήνης έγνώχαμεν, 6ε δε

,,πολεμηβείοντα επί 'Ρωμαίονς άχούομεν άναπλάττειν

23 ,,αΐτίας ούδαμό&εν ήμϊν προβηχούβας. είχότως' οι μεν

,,γάρ τά παρόντα περιβτέλλειν ίν ΰπουδή έχοντες χκι

„βφόδρα έγχειμένας άποβείονται τάς έπΐ τους φίλους

,,αίτίας, ους δε 6 της φιλίας ούχ άρέβχει ϋ-εβμος, χκϊ

24 ,,τάς ούχ ούβας έφίενται πορίξεβ&αι βχήψεις. άλλά

,,ταϋτα μεν ούδε τοίς τυχοΰβιν άν&ρώποις, μή τί γε

2δ νδή βαβιλεϋβι, πρέπειν άν δόξειε. 6ύ δε τούτων

,,άφέμενος 6κόπει μεν το μέτρον των εχατέρω%·εν κατά

,,τόν πόλεμον άπολουμένων χαϊ τις αν εΐη των %υμ-

„πε6ουμένων την αίτίαν φερεβ&αι δίχαιος, λογίξου δε

Ρ 97 ,,τούς ορχους, ους δη δμοβάμενός τε χαι τά χρήματα

,,χομιβάμενος, είτα άτιμάδας ου δέον τέχναις τιβιν η

,,βοφίβμαόΊ παραγαγειν ούχ άν δύναιο' το γάρ &εΐον

,,χρείβϋον ή έζαπατάβ&αι πέφυχε προς πάντων άν&ρώ-

26 ,,πων." ταϋτα έπει ό Χοβρόης άπενεχ%έντα ειδεν, έν

μεν τω αύτίχα οϋτε τι άπεχρίνατο οϋτε τον Άναβτκ-

6ιον άπεπέμψατο, άλλ' αύτοΰ μένειν ήνάγχαξεν.

1 διιχνϋναι Ύθ- || 2—3 διαπεπράχ&αι νθ || 5 τοαοντον νΰτ

το οπι. & || 14 δέ] δη V \\ 16 τι V] τοι &Ρ || 21 δη όμοβάμ,Βνάξν&'

διομοβάμ,ενος Ρ || 22 τέχναις] τέχναιβι Ο || 25 ο Ϋ€γ] οπι. 0-Η

άπενιχ9έντα] έιανεχδέντα V | £&«»>] ιίπιν Η || 26 τον οπι. Η



[ΡΕΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΕΙ,Ο ΡΕΚ8ΙΟΟ Π. 5.] 167

ε'. Επειδή δε 6 μεν χειμών ήδη νπέληγε, τρίτον

δε και δέχατον ετος έτελεύτα Ίονβτινιανώ βαβιλεϊ την »· 5*ο

αυτοκράτορα αρχήν εχοντι, Χοβρόης ό Καβάδου ές Β 171

γην τήν 'Ρωμαίων άμα ήρι άρχομένω βτρατώ μεγάλα

5 εβέβαλε, την τε άπέραντον καλονμένην είρήνην λαμ

πρώς έ'λνεν. ηει δε ον κατά την μεβην των ποταμών

χώραν, αλλά τον Ενφράτην εν δεξιά εχων. εβτι δε 2

τον ποταμού έπΐ &άτερα 'Ρωμαίων φρονρίον εβχατον,

ο Κιρκήβιον επικαλείται, έχνρόν ες τά μάλιβτα δν,

ίο έπει Άβόρρας μεν ποταμός μέγας ένταν&α τάς έκβολάς

εχων τω Ευφράτη άναμίγννται, τό δε φρούριον τούτο

προς αύτη πον τη γωνία κείται, ήν δη τοΐν ποταμοΐν

ή μβ,ις ποιείται, καϊ τείχος δε άλλο μακρόν τον 3

φρονρίον έκτος χώραν την μεταξύ ποταμού έκατερον

15 άπολαμβάνον τρίγωνον ένταύ&α άμφι τό Κιρκήβιον

επιτελεί Οχημα, διό δη δ Χοβρόης οντε φρονρίον 4

έ&έλων οντω δή έχυροΰ άποπειραβ&αι οντε διαβαίνειν

ποταμόν Ενφράτην διανοούμενος, άλλ' έπϊ Σνρονς τε

και Κίλικας Ιέναι, ονδεν διαμελλήβας, ίπίπρο6&εν τόν

5—6 τήν τε—Άνεν] Ό δε Χοαρόης την άπέρατον χαλον-

μένην είρήνην λαμπρώς παρέλναεν διιΐά. β. ν. άπέρατον, χαΐ την

άπέρατον καλονμένην είρήνην λαμπρώς $λυε 8υί<1. β. ν. λαμ

πρώς || 4 οί. ΤβΛ.-ΝοβΙά. ρ. 289. Αιιοί Μμο. Οοιη. αά α. 540 (1)

1 μεν οτα. Η || 3 αντοχράτορος V, αύτοχρατοριχην Η ||

4 την] τών Η | ατρατώ μεγάλα ονα.. Η || 5 έΰέβαλλε 6τ, έπέ-

βαλε Η | άπέραντον] άπέρατον 8υΐά. || 6 ϊλνε (χ, παρέλναεν

8ηΐά. β. ν. άπέρατον, ίλνεν, κατείχε 8ε τον πρέαβιν, μέχρις

ίπόρ&ηαε αονριν την πάλιν Η || β—171, 19 τ/ει—χα&εΐλεν] άββταύ

ΐη Η || 8 τον ποταμον] τώ ποταμώ θ || 9 οχνρον β || 10 Άβόρρας]

αμάρας 6τ || 11 τω] έν τώ θ || 13 μαχρον] μιχρον (τ || 16 άπο

λαμβάνον] άπολαμβάνοντι Ο \ άμφϊ] άμφοίν V || 16 έπιτελεΐ 6τΡ]

άποτελΐϊ V Η 17 Μλων θ \ δχνρον (?| || 19 διαμελλήαας Ρ] δια-

μελήαας V, μελήαας (? | έπίπροβ&ε V
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βτρατον ήλαννε, τριών τε βχεδόν τι δδον ήμερων

ενξώνφ άνδρΐ παρά τον Ενφράτον την 'όχ&ην άνύβας

πόλει Ζηνοβία έπιτνγχάνει' ήν ή Ζηνοβία ποτε δει-

μαμένη την επωννμίαν τη πόλει, ώς το είχος, εδωχεν.

5 ήν δε ή Ζηνοβία 'Οδονά&ον γυνή, των εχείνγι Σαρα- 5

χηνών άρχοντος, οΐ 'Ρωμαίοις ενβπονδοι έχ παλαιοϋ

6 ήβαν. ούτος [ό] Όδονά&ος άνεβώβατο 'Ρωμαίοις την

έωαν αρχήν ύπο Μήδοις γεγενημένην. αλλά ταντα

7 μίν εν τοις άνω χρόνοις έγένετο. Χοβρόης δε τότε

άγχιβτά πον της Ζηνοβίας ήχων, έπειδή το χωρίον ίο

Β 172 οντε ά%ιόλογον εμα&εν είναι χαι τήν χώραν χατενόηβεν

άοίχητόν τε χαι πάντων άγα&ων ερημον ονβαν, δείβας

μή τίς οΐ χρόνος ένταν&α τριβείς πράξεβι μεγάλαις

έπ' ούδενΐ εργω έμπόδιος εί'η, άπεπειράβατο μεν δμο-

λογία το χωρίον ελεΐν. ώς δε ονδεν προνχώρει, 15

Ρ 98 πρόβω χατά τάχος τον βτρατόν ήλαννεν.

8 Όδόν τε αυ&ις τοβαντην άννβας άφίχετο ές πάλιν

Σούρων, προς τω Ευφράτη ποταμώ ονβαν, ής δή

9 άγχοτάτω γενόμενος εβτη. ένταν&α δε τω ΐππω ζννέβη,

ίφ ον δ Χοβρόης ίκά%·ητο, χρεμετίβαι τε χαι τω πόδι 20

τό έδαφος χρονειν. ο δή οΐ μάγοι ί,νμβαλόντες άλώβε-

10 β&αι το χωρίον άπέφαινον. δ δε βτρατοπεδενβάμενος

έπΐ τον περίβολον ώς τειχομαχήβων το βτράτενμα

11 έπήγεν. Ιτνγχανε δε τις 'όνομα μεν Άρβάχης, Αρμένιος

δε γένος, των ενταν&α βτρατιωτών άρχων, $ς τονς 25

1 τι οπι. β || 3 ίπιτυγχάνει, ην ή Ζηνοβία οπι. θ || 6 ϊν-

απονόοι] ('χαπονδοι θ || 7 [ό] Όδονά&ος] δδονά&ος Ύθ, ό όδο-

νάτης Ρ || 9 ίγένιτο ΎΘ] γεγένηται Ρ || 13 τίς οΐ ν&] πως & Ρ ||

14 εϊη οπι. θ || 14—16 ομολογία τό χωρίον νΟ] τό χωρίον όμο-

Χογία Ρ | 16 #£ οπι. θ || 18 Σούρων] αύρων Ρ || 19 άγχιτάτω V | ί£

οπι. νθ || 20 χρεμαιτίΰαι Ο || 21 χρούειν 7Ρ] χρονοαι Ο || 21—22

άλώααα&αι Ο || 24 έτυγχανε] ίτνχε θ \ μεν οπι. Ρ || 26 ίέ] δή Ρ
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βτρατιώτας ές τάς έπάλ^εις άναβιβάβας, έν&ένδε τε

μαχόμενος Ισχυρότατα και πολλούς των πολεμίων

χτείνας, τοζεύματι βλη&είς έτελεύτηβε. καΐ Πέρβαι 12

μεν τότε ($ν γάρ της ημέρας δψε) ως αύ&ις τη

δ νβτεραία τειχομαχηβοντες έπι το βτρατόπεδον άνεχώ-

ρηβαν, 'ΡωμαΙοι δε άπογνόντες, ατε τετελευτηκότος

βφίβι τον άρχοντος, Ικέται διενοοϋντο Χοόρόον γενέ-

6%αι. τη ούν έπιούβη ήμερο: τον της πόλεως έπίβχο- 13

πον δεηβόμενόν τε και το χωρίον εξαιτηβόμενον επεμ-

ιο ψαν, ος των υπηρετών τινας έπαγόμενος, 'όρνις τε

φέροντας χαΐ οίνον χαϊ κα&αρούς άρτους, παρά Χοβρόην

άφίχετο, ές δε το έδαφος χα&ήχεν αυτόν χαϊ δεδαχρν- Β 173

μένος Ικέτευε φείδεβ&αι άν&ρώπων οίχτρών και πό

λεως 'Ρωμαίοις μεν ατιμότατης, Πέρβαις δε εν ουδενΐ

15 λόγω ούτε τά πρότερα γεγενημένης οϋτε νβτερόν ποτε

έβομένης' λύτρα τέ οΐ τους Σονρηνούς δώβειν βφών

τε αύτών και πόλεως ήβπερ οϊχοϋβιν Επαξίως υπέβχετο.

Χοβρόης δε Σουρηνοϊς μεν χαλεπώς ειχεν, ότι δη 14

αντω πρώτοι περιπεπτωκότες 'Ρωμαίων απάντων οϋτε

20 τη πάλει έδέζαντο έ&ελούΰιοι, άλλα καΐ άνταίρειν οΐ

όπλα τολμήβαντες πολύν τινα δοκίμων Περβών όμι-

λον εκτειναν. τήν μέντοι δργήν ούκ &%ηνεγκεν, άλλ ' 15

υπό τω προβώπω ακριβώς εκρνψεν, όπως τήν κόλαβιν

ες Σονρηνούς ποιηβάμενος φοβερόν τε 'Ρωμαίοις αυτόν

25 και αμαχόν τινα καταδτήβηται. οντω γάρ οΐ προβχω-

ρήβειν ονδενι πόνω ύπετόπαζε τους έν ποβϊν άει

3 χαϊ Γβρβίίίυιιι ββί ίη θ || 5—6 έπΐ—άνεχώρηβαν] άνεχώ-
ρηααν έπϊ το βτρατόπεδον <■? \ άνεχωρηΰαν Τ£?] ηεβαν Ρ [

10 ίίρνις ΘΡ] ορνεις V || 12 άφίκετο] άφήχετο V | αντόν V ||

20 άνταίρειν] άνταίρρειν Ρ \\ 23 νπό τω προβάπω Ρ] έκϊ των

πρόσω Υθ || 24 αύτόν Υθ || 25 χαταοτήαηται} χαταατήοητε (?
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16 γενηβομένονς. διό δή %ύν τε ψιλοφροβύνη πολλή

τον έπίβκοπον ε\ανεβτη6ε, και τά δώρα δεζάμενος

παρείχετο τινα δόκηδιν ώς αμφϊ χοίς Σονρηνών

λύτροις αντίκα κοινολογηβόμενος Περβών τοις λογί-

17 μοις εν τήν δεηβιν δια&ήβεται. οντω τε ξνν τοις 5

επομένοις τον επίβχοπον άπεπεμψατο, ονδεμίαν της

έπιβονλης αί'β&ηβιν έχοντα, και οΐ των έν Πέρβαις

δοκίμων τινάς παραπομπούς έβομενονς δη&εν τω λόγω

18 ζννέπεμψεν. ονς δη λά%·ρα έκέλενε μεν Ιέναι ξύν

αντω αχρι έ$ το τείχος, παρηγορονντας και τιβιν άγα- ίο

Β 174 &αϊς έπαίροντας έλπίβιν, ωβτε αντδν καΐ τούς ζύν

αντω απαντάς χαίροντας τε καϊ ούδ&ν δεδιότας τοις

19 ένδον όφ&ήναι. έπειδάν δε οί φύλακες άνακλίναντες

την πνλίδα τι] πάλει αντονς δεχεδ&αι μελλωβι, λί&ον

τινά η %ύλον τον τε ονδον και της ϋ·νρας μεταξύ ΐ5

Ρ 99 ρίψαντας ον ζνγχωρεϊν έπιτί&εβ&αι , αλλά και αύτούς

τοις επι&εΐναι βονλομένοις χρόνον δη τινα έμποδων

ΐδταδϋ-αι' ονκ είς μακράν γάρ αντοϊς τον βτρατον

20 εψεβ&αι. ταντα τοις ανδράβιν ό Χοβρόης έντειλάμενος

έν παραβκενη τον βτρατον έποιεϊτο, δρόμω τε χωρείν 2ο

21 έπι την αόλιν, οταν αύτος βημήνη, έκέλενεν. έπεί δε

αγχιβτα τον περιβόλον ίγένοντο, οί μεν Περβαι τον

έπίβκοπον άβπαβάμενοι έκτος εμενον, οί δε Σονρηνοι

περίχαρη γεγονότα τον άνδρα δρώντες ξύν τιμή τε

πολλή προπεμπόμενον προς των πολεμίων, άφροντιβτ'ή- α

1 τε νΰτ] οτα. Ρ || 4 χοινολογηαάμενος Ο || 4—5 λογίμοις]

λογιομοϊς V || 6 ονδεμίαν] ον δε μίαν ΎΟτ || 8 παραπάμπους 6τ ||

9 ίέναι οχα. νθτ || 14 τη Λολει νθ] της πόλεως Ρ \ δέχεα&αι.

μέλλωβι νθ] μέλλωαι δέχεαδαι Ρ\\1Β ίς Ρ \\ 19 ίψεβ9αι] ?ψε-

ται Ο || 20 χωρείν] χωρών V \\ 21 ίτιεϊ ΟΡ] έπειδή V ||

23 έχχτός Ο || 24 γεγονότα τον Άνδρα όρωντες νβ-] τον άνδρα

όρωντες γενόμενον Ρ || 25 των πολεμίων] τον πόλεμον V
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βαντες δνβχόλων απάντων την τε πνλίδα όλην άνέω-

γον και τον Ιερέα ξνν τοίς επομένοις κροτονντές τε

χαι πολλά ενφημοϋντες εδέζαντο. έπεί τε άπαντες 22

εί'βω έγένοντο, την μεν πνλίδα ως έπι&ήβοντες οί

5 φύλακες ω&ονν, οί δε Πέρβαι λί&ον, ος αντοίς παρε-

βχεύαβτο, εν με'βω έρρίπτονν. οΐ τε φυλακές ετι 23

μάλλον ώ&ούντές τε καϊ βιαξόμενοι έζικνεϊβΟ'αι τη

πνλίδι ές τον ονδόν ονδαμη ί'βχνον. ον μην ονδε 24

άνοιγνύναι αντην αν&ις έτόλμων, ίπεί προς των πολε-

ιο μίων αντην εχεβ&αι ηβ&οντο. τίνες δε ον λί&ον,

αλλά ζύλον Πέρβας ες την πνλίδα φαβιν έμβεβλήβ&αι.

ονπω δε Σονρηνων βχεδόν τι της επιβονλης η\ΐ&ημέ- 25

νων, παρην τε τω παντϊ ο Χοόρόης βτρατώ καϊ την

πνλίδα οί βάρβαροι βιαβάμενοι άνεπέταβαν, δι όλίγον Β 175

ΐ5 τε κατά κράτος ηλω. εν&νς μεν ονν &νμω δ Χο6ρόης 20

έχόμενος τάς τε οΙκίας έληίβατο και των ανθρώπων

πολλούς μεν κτείνας, τονς δε λοιπούς απαντάς εν άν-

δραπόδων ποιηβάμενος λόγω πνρπολήϋας τε ζύμπαβαν

την πάλιν ές έδαφος χαθεΐλεν. ούτω τε τον Ιίναβτά- 27

20 βιον άπεπέμψατο , Ίονβτινιανω βαβιλεΐ άπαγγέλλειν

χελενβας όπη ποτέ γης Χοβρόην τον Καβάδον άπολι-

πων εί'η.

Μετά δε, είτε φιλανθρωπία είτε φιλοχρηματία 28

εχόμενος, τ} γνναιχι χαριξόμενος, ην δη ένθένδε

25 δορνάλωτον έζελών, Εύφημίαν όνομα, γνναϊχα γαμε-

20—22 άπαγγέΐλειν—εΐη] οΟβ,Ι 8τιίά. 8. ν. δαοι

6 α&τοϊς οπι. ΥΘ [| 5—6 παοεβχεώαατο] παοεβκεύεβταβτο 6γ ||

9 άνοιγννναι] άνοιγήναι V || 11 V || 17 έν οπι. θ || 19 οντω

τε τον ΡΗ~\ ούτε τον V, τόν τε Θ || 20 άπεχέμψατο] άπεπέμ,-

•ψατο τόν πρεαβεντήν Η | Ίουατινιανώ βααιίεί] τω βαανίεϊ Η ||

21 οπη ΥΟ] οποι ΡΗ 8ηίά.
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τήν έποιήβατο, έρωτα έζαίβιον αυτής έραβ9εΙς (ήν

γαρ τήν όψιν ευπρεπής μάλιβτα) δραν τι άγα&όν δ

29 Χοβρόης τους Σουρηνοϋς έ'γνω. πέμψας ουν ές Σερ-

γιοΰπολιν, τήν 'Ρωμαίων κατήκοον, ή Σεργίου επιφα

νούς άγιου έπώνυμός έβτι, πόλεως τής άλούβης ίξ και 5

εΐκοβι καΐ εκατόν βταδίοις διέχουβα, κειμένη δε αυτής

προς ανεμον νότον εν τω βαρβαρικω καλουμένω πεδίω,

Κάνδιδον τον ταύτη Ιπίβκοπον κεντηναρίοιν δυοιν

διβχιλίους τε και μύριους όντας ώνείβ&αι τους αίχμα-

30 λωτούς έκέλευεν. δ δε (χρήματα γάρ οΐ ουκ έφαβκεν ίο

είναι) τήν πραί,ιν άντικρυς άνεδύετο. διό δή αυτόν

6 Χοβρόης ήζίου έν βιβλιδίω τήν όμολογίαν άφέντα

τοΰ δώβειν χρόνω τω υβτέρω τά χρήματα οϋτω δή

όλίγων χρημάτων πρίαβ&αι άνδράποδα τοβαϋτα τό

31 πλή&ος. Κάνδιδος δε κατά ταϋτα έποίει, καΐ τό μϊν ΐ5

Β 176 χρυβίον ώμολόγηβεν ένιαυτοΰ δώβειν, όρκους δεινό

τατους όμωμοκώς, ξημίαν δε οί αύτώ διώριβε ταύτην,

ην μή διδοίη χρόνω τω %νγκειμένω τά χρήματα, δι-

Ρ 100 πλάβια μεν αυτά δώβειν, αυτόν δε Ιερέα μηκέτι είναι,

32 άτε τά όμωμοβμένα ήλογηκότα. ταϋτα Κάνδιδος έν 30

γραμματείω γράψας τους Σουρηνούς απαντάς ελαβεν.

33 ων όλίγοι μέν τίνες διεβίωβαν , οί δε πλειβτοι άντέ-

χειν τη ξυμπεβούβη ταλαιπωρία ούχ οϊοί τε όντες

όλίγω ϋβτερον διεφ&άρηβαν. ταϋτα διαπεπραγμένος

Χοβρόης πρόβω επήγε τό βτράτευμα. 25

3 πέμψας ονν θ] πέμψας V, χαΐ πέμψας Ρ || 3—4 αεργίον

πάλιν να || 4 η] 8 Ρ || 6 σταδίοις ΘΡ] βταδίονς V || 8 Κάνδι

δον] χάνδιχον θ | κεντηναρίοιν ΎΟ] χεντηναρίων Ρ | δνοϊν

Ηοββοΐι.] δνεΐν οοάά. || 12 ή§ίου οπι. Ρ || 13 δη 76?] δι' Ρ \\

16 ίνιαντον] είς ένιαντόν Π 17 αντω διώριβε νθ] διώριαεν

αντω Ρ || 19 ίερέα μηχέτι είναι νθ] μηχέτι ΐϊναι Ιερέα Ρ ||

20 Κάνβιδοξ] χάνδιχος Ο || 21 γραμματείω] γραμματίω V \

ΙΧαβε θ || 24 ταύτα διαπεπρ. Υ&] διαπεπρ. ταϋτα Ρ
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ς'. Ετύγχανε δε όλίγφ εμπροβ&εν βαβιλεύς αρχήν

της εω την βτρατηγίδα διελων δίχα, καΐ τά μεν άχρι

ές ποταμον Εύφράτην ές το Βελιβαρίον άπολιπων

όνομα, ος %ύμπα6αν την αρχήν τα πρότερα είχε, τά

δε έν&ένδε μέχρι των Περδίκων δρίων τω Βούξη έπι-

τρέψας, ον δη άπάβης έπιμέλεβ&αι της έωας αρχής,

εως Βελιβάριος ί'ξ Ιταλίας έπανήκοι, έκελευε. δώ δή 2

ό Βούξης άπαντα τον βτρατον έπόμενον έχων τά μεν

πρώτα έπϊ της Ίεραπόλεως εμενεν έπεϊ δε τά %υμπε-

βόντα ΣονρηνοΙς εμα&ε, %υγκαλεβας τούς Ίεραπολιτών

πρώτους ελεζε τοιάδε ,,Οίς μεν αντιπάλου της δυ- 3

,,νάμεως προς τούς έπιόντας ό άγων έβτιν, ές χείρας

,,τοΐς πολεμίοις έκ τοϋ εύ&έος καδίβταβ&αι ούδεν

,,άπεικος, οις δε των έναντίων πολλω τω διαλλάβδοντι

,,καταδεεβτέροις Συμβαίνει είναι, μηχαναΐς τιβι τούς

,,πολεμίους περιελϋ·εΐν μάλλον ϊ,υνοίβει ή έκ τοϋ Β 177

,,έμφανοϋς άντιταββομένοις ές κίνδυνόν τινα προύπτον

,,ϊέναι. ήλίκος μεν ού~ν έβτιν δ Χοβρόον βτρατος 4

,,άκούετε δήπου. ήν δε αύτος μεν πολιορκία ήμας.

,,έί,ελεϊν βούληται, ημείς δϊ άπο τοϋ τείχους τον πό/ίε-

,,μον διενεγκωμεν, ήμας μεν τά έπειτήδεια επιλείψειν

,,εΐκός, Πέρβας δε άπαντα έκ της ήμετερας, ούδςνός

,,άντιβτατοϋντος, κομίξεβ&αι. ταύτη τε της πολιορκίας 5

,,μηκννομένης ούδε άρκέβειν τον περίβολον ταϊς των

,,πολεμίων έπιβουλαΐς οίμαι, δν δή έπιμαχώταχον

,,πολλαχόβε τετύχηκεν είναι, και τι 'Ρωμαίοις τών

2 καϊ τα] *ατά V \\ Άίς2] εΙς¥\\6 έπιμέλλεο&αι V || 9 Ί«ραπόλεως

ϋίιιά.] ίίρδϊ πόλεως αοάά. | ίμενεν] ίμα&εν Θ || 10 ανγχαλέ-

βας V | τονς ν(τ] τονς των Ρ \\ 14 διαλάαβοντι Ρ || 16 πολε

μίους] πολέμους V || 21 έπιλείψειν νθ] λείψειν Ρ || 22 άπαντα Ρ]

απαντάς Υ(χ || 24 άρχέβειν Ϋθ] διαρχέαειν Ρ || 25 πολεμίων]

πολέμων V
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6 ,,άνηκέϋτων ί,νμβήβεβ&αι. ί\ν δέ γε μοίρα μεν τινι

,,τον βτρατον το της πόλεως φνλά%ωμεν τείχος, οί

,,δε λοιποί τάς άμφΐ την πάλιν υπώρειας καταλάβω-

,,βιν, έν&ένδε κατα&έοντες πη μεν το των εναντίων

,,βτρατόπεδον, πη δε τούς των επιτηδείων ένεκα βτελ- 5

,,λομένονς, άναγκάβονβι Χοβρόην αντίκα δη μάλα λν-

,,βαντα την προβεδρείαν, την άναχώρηβιν δι' όλίγον

,,ποιήβαβ&αι , οντε τάς προββολάς άδεέβτερον έπάγειν

,,τώ περιβάλω παντελώς έχοντα οντε τι των αναγκαίων

7 ,,βτρατω τοβοντω πορίζεβ&αι." τοβαϋτα ό Βονξης ίο

είπων λέγειν μεν τά ζύμφορα έδοζεν, έπραξε δε των

δεόντων ονδέν. άπολέζας γάρ εί' τι έν τω 'Ρωμαίων

δΡίΟΙΟΎοατω δάκιμον η'ν, άπιών ωχετο. καΐ οποι ποτε γης

έτύγχανεν οντε τις των έν Ίεραπόλει 'Ρωμαίων οντε

6 των πολεμίων βτρατός μα&εϊν ί'βχνβε. ταύτα μεν ΐ5

ονν έφέρετο τηδε.

9 Β 178 Βαβιλεύς δε Ίονβτινιανός πν&όμενος την Περβων

έφοδον Γερμανόν μεν εν&νς τον άνεψιόν τον αντοϋ

Ρ ΙΟυ *ύν &ορύβω πολλω τριακοβίονς έπομένονς έχοντα

32 άτιμψε, βτρατον δέ οι ονκ ές μακράν νπέβχετο πολύν 2ο

γραρ&αι. ές τε Άντιόχειαν δ Γερμανός άφικόμενος

33 ών ήλ&ε τον περίβολον άπαντα κύκλω, καΐ αντον

χειν>ά μεν οντα τά πολλά ηνριβκε (τά τε γάρ έν τω

ολί)Χεϊ ποταμός Όρόντης παραρρεΐ Σύμπαντα τοις έπιον-

Χθ(

— 18 οϊ. Μβ,Ι. 480, 1, Αιιοΐ. Ματο. αά α. 540 (1)

7 4—6 πη—πη ϋϊηά.] πη—πή ΥΡ, πη—ποί (χ || 6 άναγκά-

αωοιν\\ 1ίοϋτ$τις] ονδέ τις οοάά. || 14—16 οίίτε ό τών πολεμίων

ϋϊηά.] Οίη. Ύ(χ, ονδι 6 των πολεμίων Ρ \\ 18 τον αντον Ρ

τον αντον V, αντον β \\ 20 εις Ο \ πολύν] πολλνν Ρ || 21 τε

ταν ΐΐξ V || 22 άπαντα νΰτ] &παν Ρ || 23 έχνρα] όχνρά β-

ηνριΒχι Ρ] ίίίρισχε V, ηνριαχον θ || 24 όμ,αλίί] όμαλώ V

όρρόντης V \ παραριΐ V
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βιν άπορα έργαζόμενος χαι τά έν τω άνάντει χωρίοις

κρημνώδεβιν άνεχόμενα έββατά τοϊς πολεμίοις ως

ήκιβτα ήν), έν δε τ% άκρα γενόμενος, ην δή Όρο-

καβιάδα καλείν οΐ ταύτη άνθρωποι νενομίκαβιν , έπι-

μαχώτατον κατενόηβεν ον το κατ αυτήν τείχος, πέτρα 11

γαρ τυγχάνει, τις ένταΰ&ά πη ούβα, εύρους μεν έπί

πλειβτον ικανώς έχουβα, ύφος δε όλίγω τοΰ περιβόλου

έλαββουμένη. έχέλευεν ουν η την πέτραν άποτεμνο- 12

μένους βα&ύν τινα βό&ρον άμφΐ το τείχος έργάξεβ&αι,

μή τις έν&ένδε άναβηβόμενος έπί τον περΐβολον ί'οι,

η πύργον μέγαν τινά δειμαμένους ένταΰ&α την απ

αύτοΰ οίχοδομίαν ένάψαι τω της πόλεως τείχει. αλλά 13

τοις των οίχοδομιών άρχιτέκτοβι ποιητέα τούτων έδόχει

ουδέτερα είναι, ούτε γάρ έν χρόνω βραχεί έπιτελή

έβεβ&αι ούτως έγχειμένης της των πολεμίων έφόδου,

αρχόμενοι τε τοϋ έργου τούτου και ουκ ές πέρας

αύτοΰ έξ,ικνούμενοι ουκ άλλο ούδεν ή τοις πολεμίοις

ένδει%ονται δπη ποτε τοϋ τείχους βφίβι πολεμητέα

εϊη. Γερμανός δε ταύτης δή της έννοιας βφαλεις τά*?

μεν πρώτα βτρατον έκ Βυζαντίου καραδοκών έλπΑε-

τινά έπ' αύτω εϊχεν. έπει δε χρόνου τριβέντος βυψειν

ούτε τις έκ βαβιλέως βτρατός άφίχετο ούτε οτι ρνός

ζεται επίδοξος ήν, ές δέος ήλ&ε μή ό Χοδρόης πφίας 5

μένος βαβιλέως άνε-φιόν ένταϋ&α είναι, προυργιαίτε\ων

άλλου δτουοϋν ποιήβηται ΙΑντιόχειάν τε και αύΐον

έ%ελεϊν, καϊ άπ αύτοΰ των άλλων απάντων άφέμεν^ν

παντι τω βτρατώ έπ' αυτήν [οι. ταύτα χαι Άντιο-

1 άνάντΐϊ\ άνάντη ΪΓ [ 7 ολίγον Θ || 8 έχέλενιν] έχέλεν θ §

11 πνργον Ο || 14 ούύίτιρα] ονδ £τίρα V \\ 16 (τ || 18 βψίαι

οπχ. & || 21 έπ ] έν & || 22 ένι βαβιλέως οτρατός ν&] στρατός έ%

βαβιΐέως Ρ || 27—183, 25 ταντα—έβούλιτο] οτι γερμανός ό
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χεϋβιν εν νώ εχουβι βουλήν τε υπερ τούτων πεποιη-

μένοις ζυμφορώτατον εδοζεν είναι χρήματα προεμένοις

Χοβρότ] κίνδυνον τον παρόντα διαφνγεϊν.

17 Μέγαν τοίνυν, τον Βέροιας έπύβκοπον, άνδρα

ζυνετόν (έπιχωριάζων γάρ αυτοΐς έτύγχανε τότε) Χοβρόον 5

δεηβόμενον πέμπουβιν, δς δή ένϋ-ένδε βταλεϊς κατα

λαμβάνει τον Μήδων βτρατόν Ίεραπόλεως ού μακράν

18 άπο&εν. Χοβρόη τε ές όψιν ήχων πολλά έλιπάρει αν

θρώπους οίκτεΐραι, οΐ ούτε τι ές αυτόν ήμαρτον ούτε

19 τη Περβών βτρατια οϊοί τε άντιτείνειν εΐβί. πρέπειν ίο

γάρ άνδρι βαβιλεΐ πάντων ήκιβτα τοις ύποχωροϋβι

καΐ ούδαμή ε&έλουβιν άντιτάββεβ&αι έπεμβαίνειν τε

Ρ 102 καΐ βιάξεβ&αι, έπεϊ ουδε των νυν δρωμένων βαϋιλικόν

τι ουδε γενναίον αύτω έργαβ&είη, ότι δή ού παραβχό-

μενος τω 'Ρωμαίων βαβιλεΐ βουλής τινα χρόνον, ωβτε ι»

ή τήν είρήνην κρατύναβ&αι, όπη αν έκατέρω δοκοίη, ·

ή τά ές τον πόλεμον έκ 6υν&ήκης, ώς τό εΙκός, έζαρ-

Β 180 τύεδ&αι, άλλ' ούτως άνεπιόχέπτως έπΐ ''Ρωμαίους έν

όπλοις έλ&οι, οϋπω τοΰ βφετέρου βαβιλέως έπιβτα-

20 μένου τά παρόντα βψίβι. ταύτα 6 Χοΰρόης άκούβας 2ο

λόγω %υνετω τον τρόπον ρυ&μίζε6&αι ύπό άμα&ίας

ουδαμώς ί'βχυβεν, άλλ' ετι μάλλον τήν διάνοιαν ί}

21 πρότερον ήρ&η. Σύρους τε ουν ήπείληβε καταβτρέ-

Ιονατινιανον άνεψιός, έν άντιοχεία ων, χαϊ των περΰων έπιόν-

των, ές δέος ήΧΦε, χαϊ Ι-δοξαν οι χρήματα χτΧ. Ή \\ 2 ξνμφορώ-

τατον ν(τ] άναγχαιότατον Ρ \ ϊδοξε Ρ | είναι Οίη. Ρ \ προεμή-

νοις Η || 3 χοβρόη Ρ"6τ] χοβρόη οντωΡ || 4 τον Βέροιας]· τιβερίοιςΗ |

|?£ρροία$ Ύ(χ || 7 ϊεραπόΧεως ίερ<*5 πόλεως ΡΗ || 8 πολΙίΗ^

9 τι Θ-Ρ] τις V, οπι. Η || 10 βτρατεία Η \ οϊοί τε] οΐ, οίτε Η |

άντιτείνειν] άνατείνειν V \ εΐαίν Ή. \ πρέπει Η || 12—13 έπεμβαί

νειν τε χαϊ βιάξεα9αι οπι. Η || 13 δρομένων Η || 14—15 παρεχό

μενος Η || 16 δοχτ) Η I 17 5} οπι. (? | 18 όντως] ού τω Η | ρω-

μαίοις Η || 20 ο οπι. Η || 21 αννετω Η
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ψαβ&αι και Κίλιχας πάντας, και οΐ τον Μέγαν επε-

β&αι χελενδας ές την Ίεράπολιν έπήγε το βτράτενμα.

ον δη άφιχόμενός τε και ένβτρατοπεδενβάμενος, έπειδή 22

τόν τε περίβολον δχνρον οντα είδε και βτρατιωτων

δ έμα&ε φνλακτήριον διαρκώς εχειν, χρήματα τονς Ίερα-

πολίτας ητει, Πανλον έρμηνέα παρ' αυτούς πέμψας.

6 δε Παύλος οντος έτέ&ραπτό τε εν γή τη 'Ρωμαίων 23

καϊ είς γραμματιβτοϋ παρά 'Λντιοχεύύιν έφούτηϋεν,

έλέγετο δε και 'Ρωμαΐος γένος το αρχής είναι, οϊ 24

ίο μάλιβτα μεν καϊ ως άμφι τω περιβάλω δειμαίνον-

τες, χώραν περιβεβλημένα) πολλήν μέχρι ές το 8ρος,

ο ταύτη άνέχει, έπειτα δε καϊ την γήν άδήωτον έχειν

έ&έλοντες, ώμολόγηδαν άργνρον δτα&μά διδχίλιαδώδειν.

τότε δη Μέγας, ύπερ των έωων άπάντων Χοδρόην 25

15 Ικετεύων ονκέτι άνίει, εως αύτω 6 Χοβρόης ωμολόγηδε

δέκα τέ χρνδού χεντηνάρια λήψεβ&αι καϊ πάβης άπαλλα-

γήδεδ&αι της 'Ρωμαίων άρχής.

ξ7. Οντω μεν ονν έκείνη τη ήμέρα 8 τε Μέγας Β 181

έν&ένδε απαλλαγείς την έπΐ τούς Άντιοχέας ήλαννε

20 καϊ δ Χοβρόης τά λύτρα λαβών ές Βέροιαν ηει.

8 ί£ί — έφοίτηαεν] ές γραμματιβτοϋ έφοίτηαε παρά Άν-

τιοχενβιν. &\άά. β. ν. γραμματιατης || 9—11 οι δε—πολίην αϋα,ί

Βνάά. β. ν. δειμαίνιι || 11—12 μέχρι—άνέχει] αΐίαΛ, 8ηϊά. 8. ν.

άνέχει || 12—13 άδιβωτον—δώαειν] αϋαί 8\ήά. 8. ν. άδήωτον

1 χνληχας Η |] 2 Ίεράπολιν ϋίηά.] ιεράν πάλιν ΎΌΡ, Ιεράν

πνίην 8ΐιρβΓ80Γ. ο Η \\ 3 ατρατοπεδεναάμενος Η || 4 έχνρόν ΡΗ \

ίδε Η || 6 φνραχτηριον ^^Γ || 7 τε οπι Η || 8 ί*$ 8τιϊ<1. | παρ' Ρ ||

9 ρωμαίοις Η || 10—11 δειμένοντες χώρα Η || 11 μέχρις V \

ορος Ο || 12 ταύτης 8αίά. | άνέχη Ο \ άδίωτον ν(τ \\ 13 άργυ-

ρίον Η βί δτιϊά. || 14 ό μέγας Ρ || 15 άνίει] άνήει Ϋ(τ \ ώμολό-

γψεν ΡΗ || 18 Οντω—ημέρα οπι. Η | ο τί] καϊ ό μεν Η || 19 έν-

δένδε νΡ] έν&ένδεν (?, οπι. Η \\ 20 βέρροιαν ΎΟ

ΡΕοοοριυβ, βά. Η»πτ7· I. 12
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2 Βέροια δε Αντιοχείας μεν καΐ Ίεραπόλεως μεταξύ

κείται, δνοϊν δε ήμερων δδφ εύξώνω άνδρι έκατέρας

3 διέχει. δ μεν ονν Μέγας άτε \νν όλίγοις τιβϊ πορενό-

μενος όζντερον ηει, δ ίβ Περβών βτρατδς μοϊραν άεΐ

4 τήν ήμίβειαν της δδον ήννε. τετάρτη δε ήμερα δ μϊν 5

Μντιόχειαν, οΐ δε ές το Βεροίας προάβτειον ήλ&ον.

5 και χρήματα Χοβρόης τους Βεροιαίονς τον Πανλον

βτείλας εν&νς επραττεν, ούχ οβα προς των Ίεραπολι-

τών έλαβε μόνον, άλλα και τούτων διπλάβια, έπεί το

6Ρ ΐο&τεΐχος αντοϊς έπιμαχώτατον ον πολλαχή είδε. Βεροιαϊοι ίο

ίε (Φαρρεΐν γάρ έπΐ τω περιβάλω ουδαμή ειχον) \νν

προ&νμία μεν νπεδέζαντο άπαντα δώΰειν, διβχίλια δε

δόντες άργνρον 6τα&μά, τα λειπόμενα διδόναι ονχ

7 έψαβαν οίοί χε είναι, εγκειμένον τε βφίβι δια ταντα

Χοβρόον, ννκτδς έπιλαβονδης ες το φρονριον άπαντες, ΐδ

δ ίν τή άκροπόλει ίβτϊ, κατέφνγον ξΰν τοις [άλλοις]

δτρατιώταις, οΐ δή ένταν&α επί φυλακή έτετάχατο.

8 τη δε έπιονδη ήμερα έβτέλλοντο μεν προς Χοβρόον

ές τήν πόλιν τίνες έφ' ω τα χρήματα λήψονται, οι

δϊ άγχιβτά πη τον περιβόλον γενόμενοι κεκλειδμένας »ο

μεν τάς πνλας άπάδας ενρον, άν&ρώπων δε ούδενί έν-

τνχεΐν έχοντες τω βαβιλεϊ τά παρόντα βφίβιν έβήγγελ-

1—3 Βέροια—διέχει] οπι. Η || 1 βέρροια ¥(}, βέρ οϊ Ρ |

μεν οπι. ν& | ΐϊρδϊ πόλεως Ρ || 2 δνεϊν οοάά. || 3 ατε οπι. Ρ |

5 ηννεν Ρ \\ 6 δε ές] δε είς Ρ | βερροίας ΥΟΚ || 7 βερροιαίονς

ν&Η, βεροιαίας Ρ || 10 αντοΐς Υβ] αντής ΡΗ \ έπιμαχότα-

τον ΥΉ | βερροιαίοι ΫΘΗ | 11 γάρ οτα. & \ είχον] Ιχοντες Θ ||

12 δνσχίλια Ρ || 13 άργνρίου Ρ || 14 ίφαβαν] ϊφ&αβαν Η \

ταντα] ταΰτα τον Η || 15 λαβονβης Η | τό] τε V, τε τό €? [|

16 ο] οϊ Η | έατί] ην Η || 16—17 £νν—έτετάχατο οπι. Η ||

16 άλλοις νθ] οπι. ΡΗ || 17 έπϊ] έν θ || 18 έπιοναν ημέρα]

ύατεραία Η | μεν] τίνες Η || 19 τίνες οπι. Η | λήψωνται θ \\

20 πη] πον V \ χεχλεισμένας] χεχλιμένας θ, χεχλιαμένας Η ||

ΖΙμενΥΟ] οτα.ΡΗ\ ενρον Ρ] οπι. ΥθΗ || 22—179,1 έαηγγελον ΥΗ,
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λον. και δς χω χείχει κλίμακας έπι&έντας άποπειραβ&αι 9

χής ανόδου έκέλενεν, οΐ δε κατά χανχα έποίονν. ονδε- 10Β182

νός χε βφίβιν άνχιβταχοννχος, ένχος χον περιβόλου

γενόμενοι τάς μεν πνλας καχ έί,ονβίαν άνέωγον, έδέ-

5 χονχο δε χύ\ πάλει χ$ν χε βχραχόν απανχα και Χοβρόην

αύχόν. &νμω χε πολλω 6 βαβιλενς ήδη έχόμενος χην 11

πόλιν δλίγον δέονχος ένέπρηβε παβαν. ές δε την

άκρόπολιν άναβάς επί χο φρονριον χειχομαχεϊν εγνω.

ένταν&α οι μεν 'Ρωμαίων βχρατιώχαι καρτεράς άμννό- 12

ίο μενοι χών πολεμίων χινάς εκχεινον, χω δε Χοβρόη

ενχνχημα μέγα χω χων πολιορκονμένων άξ,ννέχω γενέ-

6&αι ξννέβη, οΐ δή ον μόνοι ές χό φρούριον χονχο,

άλλα ξνν χε τοϊς ΐπποις χαΐ ξωοις χοϊς άλλοις κατέ-

φνγον, χαύχτ] χε χη βμικρολογία καταδχρατηγη&ένχες

15 ές κίνδννον ^λδον. μιας γαρ ονβης ένταν%·α πηγής, 13

ίππων χε καΐ ημιόνων καΐ ζωών έχέρων ον δέον αύχην

έκπεπωχότων, άποζηραν&ήναι ζννέβη χο νδωρ. Βε-

ροιαίοις μεν χά πράγμαχα ώδέ πη εΐχεν.

15—17 μιας—άποξηραν&ήναι] μίαν πηγήν ο&ΰαν, ον δέον

αντην έχπεπωχότων άποξηραν&ήναι 8πίά. 8. ν. δέον

άνήγγελλον Ρ || 1 85] οΐ Η ] έπι&έντες &Η | άπεπειρώντο Η \\

2 έχέλενεν—έποίονν οτα. Η || 2—3 ούδενός τε] χαϊ ονδενός Η ||

4 μεν οτα. Ο-Η || 6 αντόν οτη. Η | &υμον—πολλον Ρ ρΓ. πι. |

9νμω—έχόμενος] δ δε χοΰρόης Η || 7 ένέπρηαε παβαν ΫΟ] ένέ-

πρηβεν απαβαν Ρ, ένέπρηβε Η \\ 7—8 #£—ϊγνω] τό φρονριον

άναβας τειχομαχεϊν ϊγνωατο Η | 9—180,1 ένταϋ&α—Μέγας] οι δε

βτρατιωται των ρωμαίων αμυνόμενοι πολίονς ϊχτεινον των πολέ

μιων τον δε νδατος έπιλείψαντος τοίς βεροιαίοις ό μέγας Η ||

9—10 άμννόμενοι Ρ οογγ.] άμννομένοις νθ, άμννομένων Ρ ρΓ.

ω. || 10 τοις πολεμίοις β | έτειναν V | τώ οπι. Υθ || 11—12 γε-

νέαδαι ζννέβ-η Γ6τ] ξννέβη γενέΰ&αι Ρ || 12 μόνον Γ(? | ε/ϊ <? ||

14 τ{ τη Ρ] τε οτα. Ύ(τ || 15 ϊίί-Ρ | ένταϋϋ-α οιη. Τ || 17 έχπεπτω-

χότων V | ζννέβη τό νδωρ νθ] τό νδωρ ζννέβη Ρ || 17—18 βερ-

ροιαίοις νθ || 18 είχον Ρ

12*
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14 Ό δε Μέγας είς 'Λντιόχειαν άφικόμενος άγγείλας

τε 06α οΐ προς Χοβρόην ζννέκειτο, εργω ταντα έπι-

15 τελεϊν ούδαμή επει&εν. ετύγχανε γάρ Ιουστινιανός

βασιλεύς Ίωάννην τε τον 'Ρουφίνου και Ίονλιανόν

τον των απορρήτων γραμματέα πρέββεις παρά Χοβ

ρόην βτείλας. άβηκρήτις καλοϋβι το αξίωμα τοντο

'ΡωμαΙοι' θήκρητα γάρ καλεΐν τά απόρρητα νενομίκα-

16 6ιν. οΐ δή ες Άντιόχειαν άφικόμενοι εμενον. Ίουλια-

Β 183 νός τε, των πρεββεων άτερος, διαρρήδην άπεΐπεν

απαβι χρήματα μή διδόναι τοις πολεμίοις, μηδε τάς

βαβιλεως ώνεΐβ&αι πόλεις, αλλά καΐ τω Γερμανω διε-

βαλλε τον αρχιερέα Έφραίμιον, ατε τω Χοβρότ] έν-

17 δούναι την πάλιν εν βπονδη έχοντα, δώ δή Μέγας

άπρακτος άνεχώρηβεν. Έφραίμιος δε, ό της Αντιο

χείας επίβκοπος, δείβας την Περβών εφοδον ές Κϊλι-

18 κας ήλ&εν. ον δή και Γερμανός άφίκετο ον πολλω

νβτερον, ολίγους μεν τινας έπαγόμενος, τους δε πλεί-

βτονς ένταν&α έάβας.

6—7 άβηκρήτις—'Ρωμαΐοι] οί. 8νιϊ(1. 8. ν. γραμματενς ||

8—10 Ιουλιανός—πολεμίοις] δ δε Ιουλιανός των πρέσβεων ατε-

ρος άπεΐπεν απααι μή διδόναι χρήματα τοις πολεμίοις 8πΐ<1. 8.

ν. ατερος

1 οπι. Η | άγγείλας οπι. Η \\ 2 τε οαα Ρ] τέως α V, τε

οΊ α θ, οαα Η \ αννέχειτο Η || 3 γαρ] γάρ δ Η \\ 4 βασιλεύς

οπι. Η | ρονφΐνον νΟΗ || 5—7 πρέαβεις—νενομίχασιν] άαηχρή-

τις χαλονοι τδ άί,ίωμα ρωμαίοι Ή. || 6 τδ ά^ίωμα τοντο ν(τ]

τοντο τδ άξ,ίωμα Ρ || 9—10 άπεΐπεν απααι VII] άπεΐπεν

&πασ°ι θ, απααιν άπεϊπε Ρ || 10 μηδε] μή δε νθ || 11—12 ίιί-

βαλε V || 12 έφραίμιον Ρ] έφρέμιον ΎΟγΗ || 13 τή πάλει Η \ δ

μέγας Ρ || 14 έφραίμιος Ρ] έψρέμιος VII, ενφρέμιος (χ \ δΐ

οπι. Ρ || 14—15 δ—έπίαχοπος οπι. Η || 16 άφείχετο Ρ || 17—18

6λίγονς—έώαας οπι. Ή
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Μέγας δε κατά τάχος ές Βέροιαν ήκων περιώδυνός 19

τί τοις ξυμπεβοϋβι γενόμενος ήτιατο Χοβρόην είργά-

β&αι Βεροιαίους άνόβια έργα, οτι δή αντδν μεν ές

Άντιόχειαν ώς έπΐ ταΐς βπονδαϊς βτείλειε, των δε Ρ 104

5 πολιτών ονδεν το παράπαν ήδικηκότων τά τε χρήματα

έληίβατο και ήνάγκαβε βφάς αυτούς εν τούτω δή τω

φρουρίω κα%·εϊρ%αι, ούτω τε τήν πόλιν έμπρήϋας ές

το έδαφος ον δέον κα&είλε. προς ταύτα δ Χοβρόης 20

άπεκρίνατο ώδε ,,Τοντων μέντοι, ώ εταίρε, αντος

ίο ,,αίτιος, ένταϋ&α άναγκάβας ημάς διατρί-φαι' ον γάρ

,,έν τω τεταγμένω καιρώ, άλλά κατά πολύ τούτον γε

,,ύβτερήβας τανϋν άφϊζαι. των δε βων πολιτών τήν 21

,,άτοπίαν τί άν τις έπϊ πλεϊβτον, ώ βέλτιβτε, μαχρο-

.,λογοίη; οΐ γε τακτον ήμϊν ώμολογηχότες άργύριον

ΐ5 ,,δώβειν νπερ της ϋφών αυτών βωτηρίας, ονπω και

,,νϋν έπιτελείν οί'ονται δεϊν τά Συγκείμενα, άλλ' άνέ-

,,δην ούτω χωρίον Ιβχύϊ &αρβήβαντες περιορώβιν ήμας

,,ώί μάλιβτα ήναγκαβμένους ές φρουρίου πολιορκίαν,

,,ως δρας δήπου, κα&ίβταβ&αι. οϋς γε δή έγωγε {·ύν22Βΐ84

!0 ,,θίοϊ^ έλπίδα έχω όλίγω ύβτερον τίβαβ&αι, καΧ Περ-

,,βών των μοι ού δέον προ τοϋδε τον τείχους άπολω-

,,λότων την κόλαβιν ές τούς αίτιους έπιτελέβειν." ό 23

μεν Χοβρόης τοβαϋτα έιπεν, δ Μέγας δέ αμείβεται

ωδε ,,ΕΙ μεν, οτι βασιλεύς άν&ρώποις οίκτροίς τε και

1—183, 11 Μέγας—Ιέναι οιη. 7Θ || 1 6 μέγας Ρ || 3 είς Η \\

6 τούτω δή οτα. Η || 7 ίμπρήΰαι Η | 8 χα&είλεν Η |] 8—9 Λρδς—

ωίί] ό άπεχοίνατο Η \] 11 κατά Ρ] χατά το Η || 14 ταχτδν

Ρ] ταντονΗ \ άογνρίου Η \\ 16—17 άναίδην οοάά. || 17 οΰτωςΡ\\

20 τίβεβ&αι Ηθγ^.] τίσαβ&αι κοάά. || 21 δέον] δεόντων Ρ | προ]

πρ08 Η || 22 */§ Η | έπιτείέΰειν Ρ] έπιτεΧέαειν χαϊ Η || 23 τοβαϋτα

εΐπεν Ρ] ταντα Η || 28—24 ό Μέγας—ωδε] δ δε μέγας άντεϊ-

πεν Η || 24 8η] οτι δ Η
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,,άτιμοτάτοις ταντα έπικαλεϊς, βχοπήδειεν 'άν τις, ανάγκη

,,μηδεν άντιλέγοντα τοίς είρημένοις όμολογεΐν τΐ] γάρ

,,έζονβία τη άλλη και τό τω λόγω κρατείν επεβ&αι

24 ,,πέφνκεν ί}ν δέ τω έ\η τάλλα άποβειβαμένω τον

,,άλη&η λόγον έλέϋ&αι, ονδεν αν ήμΐν, ω βαβιλεν,

,,δικαίως έπικαλεΐν έχοις' οπως δε άπαντα άκονβη

25 ,,πράως. εγώ μεν γάρ, επειδή άπερ Άντιοχενβιν

,,έπήγγελλες, δηλώδων εβτάλην, εβδομαΐός 6οι ες οψιν

,,ήκων (οΰ τί αν γενέβ&αι δνναιτο ϋ·&6βον;) ταϋτά

26 ,,βοι έξειργαβμένα ές πατρίδα την έμήν ενρον. οΐ δε'

,,δή πάντων ήδη τών τιμιωτάτων έκβτάντες, είτα ές

,,τόν περί ψυχής αγώνα κα&ίβτανται μόνον, κρείββονς,

,,οΐμαι, γεγενημένοι ή βο( τι το λοιπόν τών χρημάτων

27 ,,είδφέρειν. το γάρ εχτινννναι τι τών ού παρόντων

28 ,,άν&ρώπω αν ουδεμία μηχανή γένοιτο, πάλαι δε τοις

,,άν&ρώποις εν τε και καλώς διώριβται τά τών πραγ-

,,μάτων όνόματα' έν οϊς καϊ τόδε έβτιν, άγνωμοβννης

29 „κεχωρίβ%·αι άβ&ένειαν. ή μεν γάρ τρόπον άκολαβία

,,ές το άντιτείνειν χωρονβα μιΰεία&αι, ώς τό εΙκός,

185 ,,εϊω&εν, ή #£ τω της νπονργίας άδννάτω ές ταντό

30 ,,τοντο έκφερομένη έλεείβ&αι Ικανώς πέφνκεν. έαβον

,,τοίννν ήρας άπαντα, ώ βαβιλεν, κληρωβαμένονς τά

,,χείριβτα τοντο γονν φέρεβ&αι παραμν&ιον, τό μή

,,δοκεϊν τών \νμπεπτωκότων *ημϊν αντονς αΐτίονς γενέ-

31 ,,β&αι. και χρήματα μέν 6οι, οβα λαβών έχεις, διαρκείν

1 έπιχαλείς Ηοββοΐι.] έπιχαλεϊ 00(1(1. \\ 2 άντιλέγοντας Η \\

3 έξονσία τή αλλη Ρ] &λλη έξοναία Η | ίαεβ&αι Η || 4 |£ήβ -Η" I

τά άλλα Η | άποαειοαμένω Ρ] α ποιηβαμένω Η | 6 άχον Η ||

7 άντιοχενβιν απερ Η || 8 ίπήγγελες οοάά. || 9 άύναιτο^ δνναι Η ||

12 περί Ρ] 3Γ«ρΙ της Η || 15 άν9ρά>πφ\ άνων Η \ αν\ άν χαί Η ||

16 τά οπι. Η \\ 18 χεχάριαται Η || 23 χάριατα Η || 24 αντονς

αίτίονς βοπρβί] αντοϊς αίτίοις (αίτιας Η) οοάά. || 25 μέν βοι]
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,,ο/Όυ, μη τω βω ταϋτα βτα&μώνενος ά%ιώματι, αλλά

,,τήν Βεροιαίων βκοπων δύναμιν. περαιτέρω δε ήμας 32

,,βιάξου μηδέν, μη ποτε δόξης οϊς έγκεχείρηκας άδν-

,,νατος είναι" το γαρ υπερβάλλον άεΐ τω άμηχάνω

5 ,,τετίμηται ' το δε μη τοις άδννάτοις έγχειρεΐν κρά-

,,τιβτον. ταϋτα μεν ονν μοι άπολελογήΰ&ω εν τω 33

,,παραυτίχα ΰπερ άνδρών τώνδε. ί)ν δέ γε τοις τα-

,,λαιπώροις %υγγενέβ%αι δυνατός εί'ην, εχοιμι αν τι

,,καΐ αλλο των νϋν με λελη&ότων εΙπεΐν." τοβαϋτα 34

ίο τον Μέγαν είπόντα δ Χοβρόης ες την άχρόπολιν άφή- Ρ 105

χεν Ιέναι. ος δη ένταν&α γενόμενος καΐ τά 1-υμπεΰόντα

άμφί τι) πηγί\ μα&ων άπαντα, δεδακρνμε'νος τε παρά

Χοβρόην αυ&ις άψίκετο και πρηνής κείμενος ονδεν

μεν Βεροιαίοις Ιβχυρίζετο άπολελείφ&αι των πάντων

15 χρημάτων, μόνα δέ οί των άν&ρώπων Ικέτευε χαριεϊ-

6%αι τά δώματα, ταϊς τε τοϋ άνδρος όλοφύρβεβιν ό 35

Χοβρόης ηγμένος την δέηβιν έπιτελη έποιεΐτο, χαΐ

διομοβάμενος απαβι τοις έν άχροπόλει τά πιβτά έδωκε.

Βεροιαϊοι δε παρά τοβοντον κινδύνου έλ&όντες απέ- 36

2ο λιπόν τε την άκρόπολιν απαθείς κακών καϊ απιόντες

ωχοντο ώς εκαβτός πη εβούλετο. των δε βτρατιωτ&ν 37

δλίγοι μεν αυτοίς τίνες εϊποντο , οί δϊ πλείβτοι έ&ε- Β 186

13—15 «αϊ πρηνής—χρημάτων] ό δε πρηνής κείμενος Ιαχυ-

ρίξετο ούδεν τοϊς Βεροιαίοις νπολελεϊφ9αι των πάντων χρημά

των 8αϊά. β. ν. Ιαχνρίζετο

μέντοι Ξ | οσα νΟΗ] οία, οαα Ρ || 2 οπι. Η || 5—6 τό ίέ—

χράτιβτον] οη. Η \\ 6 άπολελογίβ&ω Η || 11 ένταν&α νΟ-Η] έν-

ταν&ά τε Ρ || 11—13 καΐ τά—κείμενος οπι. Η || 13 πρηνής'^

πρείνης Ογ || 14 βερροιαίοις Υ(ϊ, βεροιαίονς Η | άπολελείφ&αι

νποΐείεϊφ&αι 8αίά. || 18 ϊδωκεν Η \ 19 βερροιαϊοι ν(τ. ^ίρκχΓοι Η\

20 άπα&ες Η | κακών νΟΗ] κακόν Ρ Ι 21 ώ5] οι ΗβΓ«Γ. | έβον-

λοντο &
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λούβιοι παρά Χοβρόην αυτόμολοι ήλ&ον, έπιχαλονντες

οτι δη τάς βνντάζεις χρόνον μακρόν ΰφίβι το δημό-

βιον ώφλε, και ξνν αντφ νβτερον ές τά Περβων ή&η

εχώρηβαν.

η. Χοϋρόης δε (καΐ γάρ οΐ Μέγας χρήματα 5

εφαβκεν ονδαμή πεπεικέναι Άντιοχέας φέρειν) παντί

2 τω ατρατω έπ' αντονς ηει. Άντιοχέων δέ τίνες μεν

έν&ένδε ξνν τοις χρήμαβιν εί,αναβτάντες έφενγον ώς

εκαδτός πη έδύνατο. ταντο δε τοντο διενοονντο καΐ

οΐ λοιποί ζύμπαντες, εΐ μη μεταξύ ήκοντες οί των εν ίο

Αιβάνω βτρατιωτών άρχοντες, Θεόχτιβτός τε και Μο-

λάτζης, ξΰν έζακιβχιλίοις άνδράύιν ελπίβι τε αντονς

3 έπιρρώβαντες διεκώλνβαν. ον δη ον πολλφ νβτερον

και το Περβων βτράτενμα ήλ&εν. ένταν&ά τε διεβκηνη-

μενοι ίβτρατοπεδεύβαντο άπαντες πρός τε Όρόντη τω 15

4 ποταμώ και αντον ον πολλφ απο&εν. Χοβρόης τε

Πανλον παρά τον περίβολον βτείλας τονς Άντιοχέας

χρήματα ητει, δέκα χρνβον κεντηναρίων άπαλλαγήβε-

β&αι έν&ένδε, ενδηλός τε ην και τούτων έλάββω έπι

5 τη άναχωρήβει ληψόμενος. και τότε μεν ήκοντες παρά -2ο

τον Χοβρόην οί πρέββεις, είπόντες τε άμφι τη διαλύ

σει της εΙρήνης πολλά και προς εκείνον άκούβαντες

6 άνεχώρηβαν. τη δε έπιούβη ημέρα των Άντιοχέων ό

δήμος (είβι γάρ ον κατεβπονδαβμένοι, αλλά γελοίοις

1—3 έπιχαΧονντες—ωφλϊ] μεμφόμενοι, οτι δη βφίβι χρόνον

τάς βνντάζεις ΛοΧΧοΰ το δημόβιον ωψΧε. διιΐά. β. ν. βννταζις

5 ό χοβρόης Ρ |] δ—6 χρήματα Μφαβχεν] ατ έφαβ βν&ηηϋ

ίη & || 11—12 ΜοΧάτζης] Χατζής θν&ηυϊί ϊη Ο || 15 όρρόντη ν(χ ||

16—186, 26 Χοβρόης—ίμενον οτα. ΎΟ || 16—185, 7 Χοβρόης—

ΐγνω] οτι χοβρόης πανΧον τον Ιρμενέα παρά τον περίβο-

ΧονχτΧ.Η || 19 ΒΟΓίίιβηάιιιιι ρυίο : ίν&ίνδε (όμοΧογών) || 23 έπιονβτ]
■ημέρα] νβτεραία Η \\ 24—185, 1 εΐβϊ—ίχονται οία. Η
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τε και αταξία ίκανώς έχονται) πολλά ίς τον Χοβρόην

νβριξόν τε από των επάλξεων και ί,ύν γέλωτι άχόΰμω

έτώ&αζον και Παύλον τον περιβόλου εγγύς ήκοντα7Βΐ87

παραινούντά τε χρημάτων ολίγων 6φάς τε αυτούς και Ρ 106

5 την πάλιν ώνεΐβ&αι, ολίγον έδέηΰαν τοζεύδαντες κτείναι,

εΐ μη προϊδών έφυλάξατο. διο δη ζέων τω %·υμω 6

Χοβρόης τειχομκχεϊν εγνω.

Τη ούν νδτεραία έπαγαγών απαντάς Πέρβας επί 8

τό τείχος άλλονς μεν άλλη προδβάλλειν τον ποταμού

ίο έχέλευεν, αύτος δε τούς πλείβτους τε και άρίβτους

εχων κατά την άκραν προβέβαλλε. ταύτη γάρ, ως μοι

εμπροδ&εν έρρή&η, επιμαχώτατος ό περίβολος ήν. έν- 9

ταΰ&α 'Ρωμαϊοι (δτενοτάτη γάρ η οίκοδομία έτύγχανεν

ούβα, έφ' ής Ιδτάμενοι πολεμεϊν εμελλον) έπενόηβαν

ΐ5 τάδε. δοκούς μακράς ες άλλήλονς Συνδέοντες μεταί-ύ

των πύργων έκρέμων, οντω τε πολλώ ενρντέρας δη

ταύτας τάς χώρας έποίουν, οπως έτι πλείονς έν&ένδε

άμύνεβ&αι τούς τειχομαχούντας ο'ιοί τε ώβιν. οί μεν 10

ονν Πέρδαι Ιβχνρότατα έγκείμενοι πανταχόθεν τά

2ο το%εύματα 0νχνά έπεμπον, άλλως τε και κατά την της

άκρας νπερβολήν. οί δε 'Ρωμαϊοι ήμύνοντο δννάμει 11

πάθη, ου δτρατιώται μόνον, άλλά και τον δήμου εύτολ-

μότατοι νεανίαι πολλοί, εδόκονν δε οί τειχομαχούντες 12

ένταΰ&α ές την μάχην έκ τού αντιπάλου τοις πολε-

25 μίοις κα&ίδταδ&αι. η γάρ πέτρα, εύρεΐά τις καΐ

νψηλή ούόα και ωδπερ άντιτεταγμένη τω περιβάλω

κα&άπερ έφ' ομαλού είναι την ζνμβολήν έποίει. καΐ 13

1—3 ίτά>&αξον] ο,ϊϊβ,ϊ διιίά. 8. ν. έτώ&αξον || 12 οί. 175, 4

1 ιΐι Η || 2 τε οπα. Η βί διιϊά. | μ,έλωτι Η || 5 δλίγον Η \\

12 ίρρέδη Ρ
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εΐ μέν τις έ&άρβηβε τοϋ 'Ρωμαίων βτρατοϋ ξΰν τρια-

Β 188 χοβίοις έ'ξα> χε γενέβ&αι τοϋ περιβόλου καϊ την πέτραν

έχείνην προτερήβας χαταλαβεϊν έν&ένδε ζτε]> τούς

έπιόντας άμύναβ&αι, ουκ αν ποτε, οΐμαι, προς των

14 πολεμίων ες χίνδυνόν τινα ή πόλις η'λ&εν. ου γάρ 5

εΐχον δ&εν ορμώμενοι τειχομαχοϊεν οΐ βάρβαροι, κατά

κορυφην έκ τε της πέτρας χαΐ από τοϋ τείχους βαλλό

μενοι" νυν δε (καϊ γάρ εδει Άντιοχέας τούτω τφ

Μήδων βτρατω άπολέβ&αι) ούδενΐ τοϋτο ες έννοιαν ήλ&ε.

15 των μεν ουν Περΰών, ατε Χοβρόου παρόντος βφίβι ίο

και κραυγή έγχελευομένου μεγάλη, ύπερ δΰναμιν βια-

ξομένων χαϊ ούδένα τοίς έναντίοις ένδιδόντων καιρόν,

ωότε διαβχοπεϊΰ&αι η φυλάββεβ&αι τάς τοζευμάτων

βολάς, των δε 'Ρωμαίων έτι μάλλον πλή&ει τε πολλω

καϊ δορύβω αμυνομένων, ουκ ένεγκοϋβαι το αχ&ος αϊ 15

βχοϊνοι, αΐς αϊ δοκοί ζυνδεδέατο, διερράγηβαν έκ τον

αίφνιδίου χαϊ ί,ύν ταΐς δοκοΐς άπαντες οβοι αύταϊς

έφεβτήκεβαν ές το έδαφος έζέπεβον πατάγω πολλω.

16 ου δή αΙβ%·όμενοι χαϊ άλλοι 'Ρωμαίων, οΐ έχ πύργων

των έχομένων εμάχοντο, και %υμβάλλειν μεν το γεγο- ϊο

νος ούδαμη έχοντες, διεφ&άρ&αι δε ταύτη το τείχος

17 οΐόμενοι ές φυγήν ωρμηντο. τον μεν ουν δημον

νεανίαι πολλοί, οβοι τα πρότερα πρός γε άλλήλονς

βταβιάξειν έν τοις Ιπποδρομίοις εΐώ&εβαν, έπειδη άπό

τοϋ περιβόλου κατέβηβαν, ούδαμη εφευγον, άλλ' αύτον 25

Ρ 107 έμενον, οΐ δε βτρατιωται \ύν τε Θεοκτίβτω καϊ Μολάτζ-η

εν&ύς επί τους ίππους άνα&ορόντες, οΐ ό*τ) ένταϋ&ά

πη παρεβχεναβμένοι έτύγχανον, έπΐ τάς πύλας άπή-

3 <τ«> αάάϊϋ, οπι. οο<1<1. || 5 γάρ] γάρ ζαν) ΗβΓ«Γ., Ββά

οί. III 19, 26—29 || 27 άνα&ορώντες ΥΟ || 28 πη ΥΡ] ποι Ο
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λαυνον, Βούξην αύτοϊς ίπι&ρυλοΰντες ξύν βτρατώ

ηκειν, έ&έλειν τε κατά τάχος δέξαό&αι μεν αύτούς τη Β 189

πόλει, %νν αύτοϊς δε τούς πολεμίους άμύναβ&αι. έν- 18

ταϋ&α των ,Αντιοχέων πολλοί μεν άνδρες, γυναίκες

5 ίέ παβαι %ύν τοίς παιδίοις έπΐ τάς πύλας δρόμω

πολλω ηεβαν είτα προς των ίππων ώ&ούμενοι άτε εν

βτενοχωρία πολλή έπιπτον. οΐ δε ϋτρατιωται των έν 19

ποβϊν ούδενος το παράπαν ψευδόμενοι ετι μ&λλον τ)

πρότερον ϋπερ&εν των κειμένων άπαντες ήλαυνον,

ίο γέγονέ τε φόνος ένταΰ&α πολύς άλλως τε και κατά

τάς πύλας αύτάς.

Οί δε Πέρβαι, ούδενος βφίβιν άντιβτατοϋντος, 20

κλίμακας έπι&έντες έπϊ το τείχος ούδενϊ πάνω άνέβαι-

νον. εν τε ταϊς έπάλξεδι κατά τάχος γενόμενοι χρό-

15 νον τινά χαταβαίνειν ούδαμη ηΌ·ελον, αλλά διαβχοπου-

μένοις τε και άπορουμένοις έωχεβαν, έμοί μεν δοκεί,

προλοχίξεβϋ·αι τάς δυβχωρίας ένέδραις τιβϊ των πολε

μίων ύποτοπάξοντες. τά γαρ έντός τοϋ περιβόλου άπο 21

της άκρας εύ&νς κατιόντι [λοιπόν] άοίκητος χώρα έπι

20 πλειο'τόν έβτι. πέτραι τε λίαν ύψηλαΐ άνέχουβιν ενταϋ&α

και τόποι κρημνώδεις, ένιοι δέ φαβι Χοβρόου γνώμη 22

γεγονέναι την μέλληβιν Πέρβαις. έπειδή γάρ τήν τε 23

δυβχωρίαν κατενόηβε καΙ τούς βτρατιώτας φεύγοντας

εΐδεν, εδειβε μή τινι ανάγκη έχ της υπαγωγής άνα-

25 βτρέψαντες πράγματα βφίβι παράβχωνται, έμπόδιοί τε

13 Μαΐ. 479, 23. Αηοΐ Μ&τοβίΐ. Οοπι. 8,(1 α. 540 (2)

1 έπι&ρυλλονντες V \ ξ,νννΡ] ξ,νν τ& Θ | 2—3τξ πάλει] την

■πάλιν Ο || δ δ£ βναηηϋ ίη 6? |[9 υπερ&ε Ρ || 17 προλοχίξεβ&αι]

προλογίξεβ&αι V, % ίη ΙϋηΓα ίη β- || 19 λοιπόν Ρ] ονχ. νθ ||

20 λίαν οπι. Ρ | ύψηλαΐ] ηλαϊ βν&ηυίί ίη (? || 22 μ,έληαιν Ρ \\

25 έμπόδιόν Ο
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γένωνται, αν ούτω τύχοι, πόλιν έλεϊν άρχαίαν τε και

λόγον ίά,ίαν χαϊ πρώτην 'Ρωμαίοις οΰβαν των κατά

την ε'ω παβών πόλεων, πλούτω τε χαϊ μεγέϋ-ει καΐ

Β 190 πολυαν%·ρωπία χαϊ κάλλει χάί τη άλλη εύδαιμονία.

24 ον δή, περί έλάββονος τ'άλλα ποιούμενος άπαντα, ή&ελε 5

τοϊς'Ρωμαίων δτρατιώταις καιρόν ίνδιδόναι, ω6τε κατ

έ\ουβίαν τη φυγη χρήβ&αι. διό δή χαϊ ταΐς χερβι

τοις φεύγονβι Πέρβαι Σημαίνοντες ένεχελεύοντο φεύ-

25 γειν ώς τάχιβτα. οΐ μεν ονν βτρατιώται 'Ρωμαίων

ξύν τοις [άλλοις] αρχονΟιν άπιόντες ώχοντο άπαντες ίο

δια πύλης, η επί Αάψνην αγει το των Άντιοχέων

26 προάβτειον. ταύτης γαρ μόνης, των 'άλλων κατει

λημμένων, άπέϋχοντο Πέρβαΐ' τον δε δήμου όλίγοι

27 τίνες ξύν τοις βτρατιώταις διέφυγαν, έπεί δε Πέρβαι

απαντάς τούς 'Ρωμαίων βτρατιώτας εΐδον πρόόω χω- 15

ρήβαντας, χαταβάντες από της άκρας έν μέθη πάλει

28 έγένοντο. ένταϋ%·α δε αύτοίς των Άντιοχέων νεανίαι

πολλοί ές χείρας έλ&όντες τά πρώτα χα&νπέρτεροι

ίδοζαν τη %νμβολή είναι, ήδαν δε αυτών τίνες μεν

όπλίται, οΐ δε πλεΐβτοι γυμνοί χαι λί&ων βολαϊς χρώ- ϊο

29 μενοι μόναις. ώβάμενοι δε τούς πολεμίους έπαιάνιξόν

τε χαϊ Ίονβτινιανόν βαβιλέα χαλλίνιχον, ατε νενικη-

κότες, άνέχραγον.

30 Έν τούτω δε Χοβρόης έν πύργω τω κατά τήν

ακραν χα&ήμενος τούς πρέββεις έ&έλων τι είπεΐν 25

Ρ 108 μετεπέμψατο. χαϊ αύτόν τών τις αρχόντων, δ Ζαβερ-

γάνης, οΐόμενος %νμβάβεως πέρι βούλεβ&αι τοις πρέβ-

βεβιν ές λόγους Ιέναι, ές όψιν τε τω βαβιλεΐ χατά

10 άλλοις Ρ] οτα. ΥΟτ || 13 &πίβχοντο] άπέχοντο V || 18 τά]

ταμεν €γ || 20 δπλιται 00(1(1. || νΐμόναιςΎΡ] μόνονθ \ έπαιάνιξόν VI

ΖδέΜλωντι Ρ] ί&Αοντίνθ \\ 26 αντόν (?] αύτών ΥΡ || 28 τ« οπι. θ
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τάχος ήλ&ε και ελεζεν ώδε ,,ΟύχΙ ταντά μοι δοκεΐς, ω 31

,,δέδποτα, 'Ρωμαίοις άμφι τή τούτων βωτηρία γινώ-

,,δχειν. οί μεν γάρ καν προ των κινδύνων ΰβρίζου-

,,βιν ε$ την βαβιλείαν τήν 6ην χαϊ ήβδημένοι τολμωβί

5 ,,τί τά αμήχανα χαϊ δρώβι τούς Πέρβας άνήχεβτα Β 191

γ,εργα, ωβπερ δεδιότες μή τις αντοΐς παρά βοι φιλαν

θρωπίας λελείψεται λόγος" βν δε τους τε βώξεβ&αι

,,οΰχ άί,ιονντας έλεεΐν βούλει και φείδεβ&αι των ού-

ν,δαμή έ&ελόντων έβπούδακας. οί δε προλοχίβαντες 32

ίο ,,εν άλούβη πάλει τονς νενιχηκότας ένέδραις τιβΧ

,,διαφ&είρουβι, χαίπερ απάντων αντοϊς πάλαι πεφενγό-

,,των βτρατιωτών." ταύτα 6 Χοβρόης άχονβας, των 33

άρίβτων πολλούς έπ' αυτούς επεμψεν, οί ούχ ές

μακράν έπανήχοντες ούδεν ζυμβήναι φλαϋρον άπήγγελ-

15 λον. ήδη γάρ Άντιοχέας Πέρβαι βιαβάμενοι πλή&ει έτρέ- 34

■ψαντο, και γέγονε φόνος ένταϋ&α πολύς, οί γάρ Πέρ

βαι ουδεμιάς ήλικίας φειδόμενοι τους έν ποβιν απαντάς

ήβηδον εκτεινον. τότε φαβι γυναίκας των (έν) Άντιο- 35

χεϋβιν επιφανών δύο γενέβ&αι μεν έ'ξω τοϋ περιβόλου,

2ο αϊβ%ομένας δε ώς νπο τοις πολεμίοις γενήοΌνται (παν-

ταχόβε γάρ ήδη περιιόντες κα&εωρώντο) δρόμω μεν

παρά [τον] ποταμον Όρόντην έλ&εϊν, φοβουμένας δε

μή τι 6φάς ές το δώμα ύβρίβωβι Πέρβαι, ταίς τε χα-

λύπτραις έγχαλνψαμένας τά πρόβωπα χαϊ ές το τοϋ

25 ποταμού ρεύμα έμπεδούβας άφανιβ&ήναι. ούτω παδα

χαχοϋ τους Άντιοχέας Ιδέα έδχεν.

1 ταντα Μ&ΙΙι.] ταντα ΰο&ά. \\ 8—9 ονδαμή ΟΡ] μηδαμή ν\\

13 Εί8 V || 14—15 άπήγγελον 7Ρ || 15—16 ίβτρέψαντο V || 17

ονδ£ μιας V || 19 <^ν)> Άντιοχενβιν έπιφαν&ν ϋϊηά.] άν-

τιοχενοιν έπιφαν&ν νθ-, έπιφανών άντιοχενβιν Ρ \\ 22 τον πο

ταμον Ρ, τον οία. Κ(? | όρρόντην Ύ(χ || 24 τον ΟΒ1. θ || 25 έμπε-

οοΰβαι Ϋ(χ
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Ένταϋ&α ό Χοβρόης τοις πρέββεβιν έλεζε

τοιάδε ,,Ούχ ίξα> τοΰ άλη&ονς τον παλαιον λόγον

,,οί'ομαι είναι, ο"τι δη ούχ ακραιφνή τάγα&ά δ ■θ'εόί,

,,άλλά κεραννύων αυτά τοις χαχοίς είτα τοις άν%·ρώ-

2 ,,ποις παρέχεται, χαΐ δι' αύτο ούδε το γελάν αχλαυβτον 5

,,έχομεν, παραπέπηγε δέ τις αεί τοις μεν εντνχήμαβι

Β 192 ,,βνμφορά, ταϊς δε ήδοναϊς λύπη, ούχ έωβαί τινα

,,γνηβίας ποτε της δεδομένης ευημερίας άπόνα6&αι.

3 ,,πόλιν γαρ τήνδε, άζιολογωτάτην ές τα μάλιβτα λε-

,,γομένην τε και οϋβαν έν γη τη 'Ρωμαίων, άπονώτατα ίο

,,μεν ελεϊν ί'βχυόα, τοϋ ϋ·εοΰ αύτοβχεδιάβαντος ημΐν,

4 ,,ως οράτε δήπον, την νίκην. ψόνον μέντοι άν&ρώπων

,,δρώντί μοι τοβούτων το πλήθος, αϊματί τε πολλώ

,,βεβαπτίύμένον το τρόπαιον, ουδεμία της από της

5 ,,πράζεως ήδονης γέγονεν αΐΰ&ηβις. και τώνδε οΐ 15

Ρ 109 ,,ταλαίπωροι Άντιοχεΐς αίτιοι, οι γε τειχομαχοϋντας

,,μεν ούχ οίοι τε γεγόναβι Πέρβας απώβα6%·αι, προς

,,δε νενικηκότας ήδη καΐ αύτοβοεί την πάλιν ελόντας

„%·ράβει &ανατώντες άλογίβτω ξυγομαχεϊν έγνωβαν.

6 ,,πάντες μεν ουν οΐ Περΰών δόκιμοι πολλά ένοχλοϋντες 9ο

,,βαγηνενβαί τέ με την πάλιν η%ίουν καϊ %ύμπαντας

,,διαφ&εΐραι τους ήλωχότας, έγώ δε τούς φεύγοντας

,,έχέλενον είς την νπαγωγην έτι μάλλον δρμαν, οπως

,,οτι τάχΐβτα βώζοιντο. το γάρ έπεμβαίνειν τοϊς ήλω-

7 ,,χόβιν ούχ οοΎον." τοβαϋτα μεν ό Χοβρόης τερατενό- 25

μενός τε καϊ δια&ρυπτόμενος τοις πρέββεβιν είπεν,

3 τά άγα9ά Ρ || 6 ον8ϊ Βϊηά.] οΰτι 00(1(1. || 7—8 τινα γνή

σιας ποτϊ ΫΡ] ποτϊ τινα γνηαίας θ | 8 άπώνασ9αι ΎΟτ || 9 γάο

ΘΡ] δϊ Γ || 11 ϊαχνααν Ύθ || 12 8-ηπον οτα. θ || 13—14 τοσού

των—ού$Βμ,ία οτα. νθ || 14 τής άπό Β,ΰβτί ϋΐηά. β οοά. α] τό

άπό νθ, τις άπό Ρ || 16 τειχομαχονντις 6τ || 19 δανατωντας Ο ||

21 τέ ονα. Ο || 23 ίτι V] οτα. ΟΡ || 24 τοις] της Ρ
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ονχ ελα&ΐ μεντοι αντονς οτον ένεκα τον καιρόν φεν-

γονϋι τοις 'Ρωμαίοις ένδοίη.

Ην γάρ δεινότατος αν&ρώπων απάντων τά μεν 8

ονχ 'όντα είπεΐν, τά δε άλη&ή αποκρνψαβ&αι, χαΐ ων

5 αντος ε%ημάρτανε τάς αίτιας τοις ήδικημένοις ίπενεγχεϊν

ετι δε δμολογήβαι μεν έτοιμος άπαντα χαΐ δρχω την

δμολογίαν πιβτώβαβ&αι , λίαν δε των εναγχος αντω

%νγχειμένων τε χαϊ όμωμοβμενων ετοιμότερος £ς λή&ην Β 193

άφΐχ&αι, και χρημάτων μεν ένεκεν έπι παν αγος κ«θ-

ιο είναι την ψνχήν ϋοχνος, τω δε προβώπω βχηματϊζε-

β&αι την ενλάβειαν άτεχνώς έμπειρος, άφοβιον6&αί

τε τω λόγω την πραζιν. δ? χαί Σονρηνονς, πρότερον 9

ονδεν το παράπαν ήδιχηχότας, δόλω τε περιελ&ών και

τρόπω άπολε'βας τω είρημένω, έπειδη γυναίκα κοβμίαν

ΐί τε και ουκ αφανή άλιβχομε'νης της πόλεως είδεν εκ

χειρός μεν της άριβτεράς πρός τον των βαρβάρων

ελχομενην ξνν πολλή βία, παιδίον δ%, οπερ αντή αρτι

τον τιτ&ον ζήν) άπαλλαγϊν, άφεϊναι μεν ού βονλο-

μένην, ελχονβαν δε 9-ατέρα χειρί έμπεπτωκος είς το

20 έδαφος, έπεί οϊ %νντρέχειν ονχ οϊόν τε ήν τοντον δή

τον βίαιον δρόμον, τον οίκεϊον κάνταν&α ένδεδειχται

τρόπον, φαβί γάρ αντον βτενάζαντα δή&εν τω λόγω, 10

δόχηϋίν τε ώς εΐη δεδαχρνμένος παρεχόμενον τοις

τότε παροϋβιν άλλοις τε χαϊ 'Λναβταβίω τω πρεββεντή,

25 ενζαβ&αι τον &εον τίϋαϋ&αι τον των γεγονότων χαχων

αίτιον. Ίονβτινιανον ί« τον ' Ρωμαίων αντοκράτορα 11

1 οτον νΰτ] οτων Ρ || 4 ονχ Ρ] ονν ονχ ν€τ | άποχρύψα-

οθαι ν&] έπιχρνψαβ&αι Ρ || 6 έπενεγχεϊν ΥΌτ ρι\ πι. οογγ. Ρ]

άπινεγχεΐν 6?ρι\ πι. || 8 Ετοιμότερος οπι. Ο || 9 άφϊχ&αι] άφίχ&αιν,

ΙΧδεϊν θ Ι 10 προβόπω V || 12 δί Ρ] ώ? ΥΟγ || 18 τίτ&ον Ο |

<ί*> &ά(ϋ(ϋ] οώχ. οοάΑ. || 19 ί? Ρ || 23 τε ώς ΟΡΛ τέως V ||

24 τότε Ρ] τε Υθ
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παραδηλονν ¥ι$ελεν , έζεπιβτάμενος ότι δη αύτός

12 αΐτιώτατος απάντων εί'η. τοβαύττ] χρώμενος φύϋεως

άτοπία Χοβρόης βαβιλεύς τε Περβων γέγονε (Ζάμον

τον όφ&αλμόν τον δαιμονίου πηρώβαντος, όβπερ τω

χρόνφ τά πρωτεία ές την βαβιλείαν έφέρετο μετά γε 5

τον Καόβην, όνπερ ούδενι λόγω εμίβει Καβάδης) κκΐ

πόνω ούδενΙ των οΐ έπαναβτάντων έχράτηβε, κακά τε

13 'Ρωμαίους οβα έβούλευβεν εύπετώς εδραβε. βονλομένη

γάρ τινα μέγαν αεί ποιεΐν η τύχη πράϋβει τοϊς κα&ή-

Β 194 κουβι χρόνοις τά δόζαντα, ούδενός τη ρύμη της βον- ίο

λήϋεως άντιβτατοϋντος, ούτε το τον ανδρός δια&κο-

πονμένη αξίωμα ούτε όπως μη γένηταί τι. των ού

Ρ 110 δεόντων λογιζόμενη , ούί£ ότι βλαβφημήβονβιν ες

αύτήν δια ταύτα πολλοί το γεγονός αύτη παρά την

άξίαν τον της χάριτος τετνχηκότος χλενάξοντες, ονδε ΐδ

'άλλο των πάντων ούδεν εν νω ποιούμενη, ην το

δόζαν αύτη περαίνοιτο μόνον, άλλά ταύτα μεν όπη

τω ϋ-εω φίλον έχέτω.

14 Χοβρόης δε το μεν βτράτενμα των Μντιοχέων τους

περιόντας ξωγρείν και άνδραποδίζειν έκέλενε και τά *>

χρήματα πάντα ληίζεβ&αι, αύτός δε ξύν τοις πρέββεβιν

ές το Ιερόν από της άκρας κατέβαινεν, όπερ έκκλη-

1δ ΰίαν καλονβιν. ένταν&α κειμήλια χρνβον τε και

αργύρου τοβαντα το πλή&ος ό Χοβρόης ενρεν, ωβτε

της λείας άλλο ονδεν ότι μη τά κειμήλια ταύτα λαβών 25

πλούτου τι μεγε&ος περιβεβλημένος άπιών ωχετο.

16 καΐ μάρμαρά τε πολλά καΐ &αυμα6τά έν&ένδε αφελών

6 Καόαην Ρ] κάοαιν V, χαόαιν 6γ || 7 έπανιατάντων V |

9 πράασιι Ρ] πρααβειν νθτ. || 12 άζίωμα] άζιάματι V || 13—15

πιαίίπι ο%τι || 15 τετνχηκί.νες Ο || 22 V || 24 ό ΎΡ\ λαβών

ό β Ι 25 &λλο να] οτα. Ρ || 27 ένΰένδεν &
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ίξω τον περιβόλου έχέλενε χατατί&εβ&αι, όπως χαι ταντα

ες τά Περδών ή%·η χομίβωνται. ταντα διαπεπραγμένος 17

ζύμπαδαν την πόλιν έμπρήδαι Πέρδαις έπέδτελλε.

χαι αντον οί πρέδβεις έδέοντο της έχχληδίας απέχε

ι 6&αι μόνης, ής τα λύτρα κεκομιδμένος διαρκώς εΐη.

ο δε τοντο τοίς πρέδβεδι ζνγχεχωρηχώς τάλλα χαίειν 18

έχέλενε πάντα, όλίγονς τέ τινας αντό&ι άπολιπών

τονς την πόλιν έμπρήδοντας αντός Ι-νν τοις άλλοις

απαδιν ές το δτρατόπεδον άπεχώρηδεν, ον καΙ πρό-

τερον διεδχηνημένοι έτύγχανον.

ι'. Τούτον τον πά&ονς χρόνω τινι πρότερον τέρας Β 195

δ Φεοίτ ένδειζάμενος τοις ταύτη ωχημένοις έδήμηνε τά

εβόμενα. των γάρ βτρατιωτων, οϊπερ ένταν&α έχ

παλαιού ϊδρννται, τά δημεΐα πρότερον έβτώτα προς

δύοντά πον τον ηλιον, από ταντομάτον δτραφέντα

προς άνίδχοντα ηλιον έδτηβαν, ές τά%ιν τε αν&ις έπαν-

ήχον την προτέραν ονδενός άψαμένον. ταντα οί 2

βτρατιώται άλλοις τε πολλοίς 'άγχιδτά πη παρονδι χαΐ

τω χορηγώ της τον βτρατοπέδον δαπάνης έδειξαν, έτι

των δημείων χραδαινομένων. η\ δ\ οντος άνήρ, Τα-

τιανός όνομα, ξννετος μάλιδτα, έχ Μοψονε6τ(ας ορμώ

μενος, αλλ ' ονδ' ώς έγνωδαν οί το τέρας τοντο 3

Ιδόντες ώς δη έχ βαδιλέως τον εβπερίον έπΐ τον έωον τό

τον χωρίον άφ&,εται χράτος, όπως δηλαδή διαφνγεϊν

μηδεμια μηχανή δύνωνται ονδπερ έδει ταντα, άπερ

%ννηνέχ&η, πα&εϊν. εγώ δέ Ιλιγγιώ πά&ος τοδοντον 4

γράφων τε χαι παραπέμπων ές μνήμην τω μέλλοντι

3 ίπέβτεΧΧε νΡ] έχέλενε (τ [| 5 χεχομιμένος V || 6 βνγκεχω-

ρηκώ? Ρ || 14 ίδρνντο Ρ || 18 πη πον Ρ || 21 όνομα οία. (χ |

ί,ννετος μάλιατα] μάΐιοτα ζννετός θ \ μομψονεβτίας V, μόιρον

εβτίας Ρ || 23 ίώον Ρ] έατδν V, είς ίω Θ | χδ οαχ. V || 25 μηόεμια]

μη δι μι& β- '

Ρεοοορπιβ, βιΐ. Ή.Λ\ιιγ. I. 13
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Ρ 111 χρόνω, χαϊ ονχ ε'χω εΐδέναι τι ποτέ άρα βονλομε'νω

τω &εώ εΐη πράγματα μεν ανδρός η χωρίον τον

έπαίρειν είς νψος, αν&ις δε ριπτείν τε αυτά χαΐ

5 άφανίζειν ε\ ουδεμίας ήμίν φαινόμενης αίτιας, αντώ

γάρ ού δέμις είπείν μη ονχϊ άπαντα χατά λόγον άει 5

γίγνεβ&αι, ος δη χαΐ Άντιόχειαν τότε νπέβτη ες το

ίδαφος προς ανδρός άνοβιωτάτον χαταφερομένην ίδεϊν,

ής τό τε κάλλος χαϊ τό ές άπαντα μεγαλοπρεπές ονδε

6 ννν άποχρύπτεβ&αι παντάπαβιν εβχεν. η μεν ονν

έκχληβία χα&αορε&είβης της πόλεως ελείφ&η μόνη, ίο

πόνω τε χαϊ πρόνοια Περβων, οις τό έργον έπεχειτο

7 τοντο. έλείφ&ηδαν δε χαϊ άμφΐ τό λεγόμενον Κερα-

Β 196 ταϊον οϊχίαι πολλαϊ, ονχ εχ προνοίας ανθρώπων τινός,

άλλ' έπεί ίχειντό πον προς εβχάτοις της πόλεως, ετέρας

ανταΐς ονδεμιας τίνος οίχοδομίας %νναπτομενης , τό ΐδ

8 πϋρ αντάς έζιχνεΐβ&αι ονδαμή ΐβχνβεν. ένέπρη-

βάν τε χαϊ τά έχτός τον περιβόλον οΐ βάρβαροι, πλην

τον Ιερόν, οπερ Ίονλιανω άνείται άγίω, χαϊ των οΐ-

χιών, αϊ δη άμφϊ τό Ιερόν τοντο τνγχάνονβιν ονβαι.

9 τονς γάρ πρέόβεις ένταν&α χαταλν&αι ζννέπεβε. τον βο

μέντοι περιβόλον παντάπαβιν άπέβχοντο Πέρθαι.

10 Όλίγω δε νβτερον ηχοντες αν%-ις παρά τον Χοβ-

ρόην οι πρέββεις ελεζαν ώδε ,,ΕΙ μή προς παρόντα

„6ε, ώ βαβιλεν, οΐ λόγοι εγίνοντο, ονχ αν ποτε ωόμε&α

,,Χοβρόην τον Καβάδον Ις γην την 'ΡωμαΙων έν δπλοις 85

,,ηχειν, άτιμάβαντα μεν τονς διομωμοβμένονς βοι

,,εναγχος ορχονς, ο των εν άν&ρώποις απάντων νβτα-

3 έπαίρειν είς νψος ΤΌ] ίς νψος έπαίρειν Ρ || 6 γίνε-

α9αι Τ Ι| 8 τε οιη. V || 15 ον8ε μιας V || 16 <ί5> αάάϊάϊ] ίπ'

ΜαΙϊι., οιη. οοάά. || 18—19 οΙκίων ν\\ 20 χαταλύσαι Ο || 24 σ£

ΟΠ1. θ
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,,τόν τε και όχυρώτατον είναι δοκεϊ της ές αλλήλους

,,πίθτεώς τε και άλη&είας ένέχυρον, διαλνβαντα δε

,,τάς βπονδάς, ών η έλπϊς άπολέλειπται μόνη τοις δια

,,την έν πολεμώ κακοπραγίαν ουκ εν τω άβφαλεΐ βιο-

5 ,,τεύονδιν. ον γαρ 'άλλο ονδεν τό τοιούτον εί'ποι τις 11

,,αν είναι η των άν&ρώπων την δίαιταν ες την των

,,&ηρίων μεταβεβληϋ&αι. έν γαρ τω μηδαμη βπένδε- 12

,,β&αι το πολεμεΐν απέραντα λελείψεται πάντως, πόλε-

,,μος δε 6 πέρας ονκ εχων έζοικίζειν της φνβεως τους

ίο ,,αύτώ χρωμένονς ές άεϊ πέφνκε. τί δε καΐ βονλό- 13

,,μενος προς τον βον άδελφόν όλίγω πρότερον γέγρα-

,,φας ως αυτός είη τοϋ λελν6&αι τάς βπονδάς αίτιος;

„%\ δηλον οτι δμολογών κακόν τι παμμέγε%·ες είναι Β 197

,,τήν των βπονδών λνβιν; εΐ μεν ουν εκείνος ονδεν 14

ΐ5 ,,ημαρτεν, ον δικαίως ταννν έφ' ήμάς ηκεις' εί δε τι

,,τοιοντον τ άδελφω τω βα είργάβ&αι ζνμβαίνει, αλλά

,,καΐ βοι μέχρι τούτον γε και μη περαιτέρω διαπεπράχ&ω

,,τό έγκλημα, οπως αντος κρείββων είναι δοκης. ό γαρ

,,έν τοις κακοΐς έλαϋβονμενος, ούτος αν έν τοις άμεί-

20 ,,νοβι νιχφη δικαίως, καίτοι ημείς έξεπιβτάμε&α Ίον- 15

,,βτινιανδν βαβιλέα μηδεπώποτε της εΙρήνης άπ' έναν-

,,τίας έληλυ%έναι, και βού δεόμε&α μή τοιαύτα

γ,έργάβαύ&αι 'Ρωμαίους κακά, ων Πέρβαις μεν 'όνη-

,,βις ούδεμία εβται, βν δε τούτο κερδανεις μόνον,

1 έχνρώτατον Ρ || 4 έν] έν τω β- || 5 εί'πη V || 7 τω] το 6? \

8 άπείραντα 6γ | πάντως νβΡ οογγ.] πάντας Ρ ρΓ. πι. || 10 πέ-

φνχεν Ρ || 13 ή βΟΓΪρβί] η οοάά. βί βάά. || 13—14 την των απονδων

είναι Ρ || 16 τοιοϋτο Γβρβίϋ & | τ' άδελφω Υ(τ] τω άδελφώ Ρ ||

17 καΐ αοϊ Ρ] χαϊ βν V, αν ΐίαϊ & || 18 δοχής ϋίηά.] δοχείς

ΰοάά. || 21 μηδεπώποτε V] μηδέποτε (?, μη δε πώποτε Ρ ||

22 έληΧν&έναι] έλ&είν & || 24 ουδεμία] ονδε μία νθ

13*
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,,άνήκεβτα έργα τονς αρτι βοι βπειβαμένονς ον δέον

,,είργάό&αι."

16 Ρ 112 Οι μϊν πρέββεις τοβαντα εΐπον. Χοβρόης δε ταντα

άκονβας Ιβχνρίξετο μεν τάς βπονδάς προς Ίονβτινιανον

βαβιλέως λελνβ&αΐ' και τάς αίτιας κατέλεγεν αβπ,ερ 5

εκείνος παρέβχετο, τάς μεν τινας καΐ λόγον άζίας, τάς

δε φανλας τε και ονδενι λόγω ζνμπεπλαβμένας' μά-

λιβτα δε αύτον τάς έπιβτολάς τον πολέμου αίτιωτάτας

ήζίον δεικννναι πρός τε Ιέλαμοννδαρον και Οϋννονς

αύτώ γεγραμμένας, καδάπερ μοι έν τοις έμπροβθ-εν ίο

17 λόγοις έρρή&η. άνδρα μέντοι 'Ρωμαϊον ες τήν Περ-

βών γην έββεβληκέναι η πολέμια έργα ένδείζαβ&αι

18 οντε λέγειν είχεν οντε δεικννναι. οΐ μέντοι πρέββεις

πη μεν τάς αίτιας ονκ ές Ίονβτινιανον άνέφερον,

άλλ' ές των νπονργηκότων τινάς, πή δε ώς ονχ οντω 15

19 γεγονότων έπελαμβάνοντο των είρημένων. τέλος δε

198 χρήματα μέν οΐ πολλά δ Χοβρόης η\ίον διδόναι 'Ρω-

μαίονς, παρήνει δε μη τά χρήματα εν τω παραντίκα

μόνον παρεχομένονς την είρήνην έ&έλειν ές τον πάντα

20 αΙωνα κρατνναβ&αι. την γάρ έπι χρήμαβι γινομένην 20

10 οί. 150, 13. 160, 23.

2 είργ&β&αι &Ρ || 3 μεννθ-] μεν ονν Ρ || 3-199, 5 Χοβρόης—

χανβας] Ζτι των πρέββεων των ρωμαίων μετά την αλωβιν άν-

τιοχείας είπόντων τινά προς χοαρόην. χοβρόης ταντα άκονβας

κτλ. Η || 4 διιαχνρίξετο Η || 5 βασιλέως οτα. Ί1 \ απερ Η \

7 ξυμπεπλεγμένας Η || 9 πρός νΡ] τάς προς 6τ Ι άλλαμοννδα-

ρον Η | οϋνονς Ογ || 10—11 χα&άπερ—έρρη&η οπι. Η ||

11 ΐίρριΦτ] Ρ || 12 έμβεβληκέναι &, ίς βαλκίναι Η || 14—15

πη—πη ϋίηά.] πη—πη ΫΡΗ, ποϊ—πή Ογ || 14 αίτιας οπι. θ- |

ΐφερον Η\\ 15 ές] ώς Η \\ 16 <Μ οιη. Η || 17 ό οιη. Η || 17—18

πολλά—'Ρωμαίονς] ρωμαίους διδόναι πολλά δ χοσρόης ήξίου Ογ |

ρωμαίοις Η \\ 18 χρήματα] χρήματα τω Ή || 19 θ \ άπαν

τα Ή || 20 χρατύνεα&αι Η
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άν&ρώποις φιλίαν άναλιβκομένοις έκ τον επί πλεϊβτον

Ι-ννδαπανάβ&αι τοις χρήμαβι. δείν τοίννν 'Ρωμαίονς 21

τακτόν τι φέρειν έπέτειον Πέρβαις. ,,Οίίτω γάρ

„αΰτοΓ?" έφη ,,τήν είρήνην Πέρβαι βέβαιον ε%ουβι,

ό ,,τάς τε Καβπίας αυτοί φυλάββοντες πύλας και ούχέτι

γ,αντοϊς άχ&όμενοι διά πόλιν Λάρας , νπερ ών εμμι-

„6&οι και αντοί ες άει ίδονται." ,,Οΰκοΰν" οί πρέβ- 22

βεις εφαβαν ,,ύποτελεΐς Πέρβαι βούλονται 'Ρωμαίονς

,,ες φόρον άπαγωγήν έχειν." ,,Οΰκ, άλλα βτρατιώτας 23

ίο ,,οΐκείονς" ό Χοβρόης είπεν „£ξου<ίι το λοιπόν Πέρβας

,ίΡωμαΐοι, μιβ&όν της υπουργίας αύτοϊς χορηγονντες

,,ρητόν έπει και Ονννων τιβί και ΣαρακηνοΙς έπέ-

,,τειον χορηγείτε χρναόν, ού φόρον αντοϊς υποτελείς

,,όντες, άλλ' οπως άδήωτον γην την υμετέραν φυλά-

ΐ5 „ξω0ίν ες τον πάντα αΙωνα." τοιαύτα Χοϋρόης τε 24

και οί πρέββεις πολλά προς αλλήλους διαλεχ%·έντες

%ννέβηβαν υβτερον έφ' ώ Χοβρόην εν μεν τω παραυ-

τίκα κεντηνάρια πεντήκοντα προς 'Ρωμαίων λαβόντα,

πέντε δε άλλων φερόμενον έπέτειον ές τον πάντα

2ο αΙώνα δαΰμον μηδέν αύτούς έργάΰαβ&αι περαιτέρω

κακόν, άλλ' αυτόν μεν όμηρους έπΐ ταύτη τη όμολο-

γΐα παρά των πρέββεων κεκομιβμένον την άποπορείαν

17 οί. ΝοβΙά.-ΤίΛ. ρ. 240

1—2 ίν.—χρήμααι] τοις χρήμααιν τον έπιπλεϊβτον και

ταντην ί-ννδαπαναΰ&αι Συμβαίνει θ || 1 άναλιαχομένοις] αλι-

(Τχομένοις V || 2 ίϊΓ Η || 3 ίπαίτιον Η || 5 καππίας Η || 7 έβαεϊ

νθ || 8 βούλωνται V || 9 έπαγωγην Η \ Ονχ Β] ον νΟΡ \\

10 ό Χοαοόης οτα. Ρ || 12 οϋνων θ || 12—13 έπίτιον Η || 13 χο

ρηγείται Η || 15 άπαντα Η || 16 προς οτα. Η || 17 χοσρόης Η ||

18 λαβείν θ- \ λαβόντα προς ρωμαίων Η || 19 φερομένων Ρ |

Μτιον Η\ είς θ \ τον οιη. Ο \ Άπαντα Η || 20 μηδέν ΡΗ\

μϊ} Μ ν& || 21 άλλα θ || 22 χεχοαμημένον Η | άποπορίαν Ρ,

άπορίαν Η
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παντι τω βτρατώ ές τά πάτρια ήδη ποιήβαβ&αι, έν-

■ ταν&α δε πρέββεις παρά βαβιλίως Ίονβτινιανον ότελλο-

μένονς τάς άμψΐ τη εΙρήνη ζνν&ήκας έν βεβαίφ το

λοιπόν &ε6&αι.

.99

13 ια . Τότε ό Χοβρόης ές Σελενχειαν, πόλιν έπι&α- 5

λαββίαν, Αντιοχείας τριάκοντα και εκατόν βταδίοις

διέχονβαν ■ήλ&εν, ένταν&ά τε 'Ρωμαίων ονδένα οντε

εύρων οντε λνμηνάμενος άπελονβατο μεν έκ της &α-

λάββης τω νδατι μόνος, %·νβας τε τω ήλίω και οίβτι-

βιν άλλοις έβονλετο, πολλά τε έπι&ειάβας όπίβω άπή- ίο

2 λαυνεν. ες τε τό βτρατόπεδον άφικόμενος έπι&νμίαν

οί εφαβκέ τινα είναι την Άπαμίων πόλιν έν γειτόνων

ονβαν ούκ άλλον τον ένεκα η Ιβτορίας δεάβαβ&αι.

3 ξννεχώρονν τε ούχ εκονβιοι και τοντο οί πρέββεις,

Ιφ' ω μέντοι αντον δεαβάμενόν τε τήν πόλιν χαι ΐ5

άργνρον χιλίας κομιβάμενον έν&ένδε λίτρας ονδεν τι

ί άλλο λνμηνάμενον άπελαννειν όπίβω. ενδηλος δε ην

ο Χοβρόης τοις τε πρέββεβι καΐ πάβι τοις άλλοις οτι

δη ές την Άπάμειαν τούδε ένεκα βτελλοιτο μόνον,

οπως δή τίνος βκήψεως ούκ άξιολόγον λαβόμενος ϊο

αύτήν τε καΐ την έκείνη χώραν ληίβηται. τότε μεν

ονν ές Αάφνην άνέβη, το Αντιοχείας προάβτειον.

δ—7 &—ηλ&εν] 8\ιίά. 8. ν. διέχονβαν

2 βασιλέως οπι. Η || 5 αείενχιαν Η || β ρ' χαΐ Χ' αταδίονς

8πίά. || 7 ϊχονααν Η | ηλ&εν νΟΗ] διή19εν Ρ, άφίχετο Ιι-ΕΐηβροιηΊ;

ροβί Αντιοχείας 8ιιϊά. | 8 ίύρών] ΒΟΓΪοβηάηπι ρπΐο αίρων |

άπείάβατο Η | έχ νΗ] οπι. (χ, ϊν τε Ρ || 8—9 δαλάττης & |

9 τω 1 οπι. Η \ μόνος] μόνω V \ τε τω] τε τω τε Ο- || 10 τε] δε Η I

12 οι οπι. Η | ϊφαβχεν θΗ \ είναι τινα Η \ έν γειτόνων 72Ζ]

έγγειτόνων Ο, έχ γειτόνων Ρ || 15 τε οπι. Η \\ 16 χομ,ιαάμ,ενοι Η |

τι] τε Ρ \\ 18 ό Χοαρόης οπι. Η | πρέββεβιν Η \ τοις αΙΙοις

οηι. Η || 21 έχείνης (?, έχείνον Η
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εν&α δή τό τε άλβος έν &ανματι μεγάλα έποιήβατο 5

και τάς των υδάτων πηγάς' άμφω γαρ αξιοθέατα

επιεικώς έβτι. χαι %·ύόας ταϊς ννμφαις άπιών ώχετο, 6

'άλλο μεν ονδεν λνμηνάμενος, τον δε άρχαγγέλον

5 Μιχαήλ τό ιερόν κανβας %ύν έτέραις τιβϊν οΐκίαις έ%

αίτιας τοιάβδε. Πέρβης άνήρ ΐππω όχονμενος, εν τε 7

τω Περβών βτρατω δόκιμος χαι Χοβρόη βαβιλεΐ γνώ

ριμος, ες χωρον κρημνώδη άμφί τον λεγόμενον Τρητόν

ήλ%·ε %ύν έτέροις τιβϊν, ον δή τον άρχαγγέλον Μιχαήλ

ίο νεώς έβτιν, Ενάριδος έργον, οντος άνήρ των πνα8Β200

Άντιοχέων νεανίαν πεξόν τε χαΐ μόνον κρνπτόμενον

ένταν&α Ιδών έδίωχε των ετέρων χωρίς, ήν δε κρεο

πώλης ό νεανίας, 'Λείμαχος όνομα, ος επειδή κατά- 9

λαμβάνεδ&αι έμελλεν, έπιβτραφείς έχ τον αίφνιδίον

ΐ5 λί&ω τον διώχοντα βάλλει, έπιτνγχάνει τε τον μετώ-

πον ές τήν παρά τό ονς μήνιγγα, και ό μεν ές τό

έδαφος εν&νς έπεβεν, δ #έ αντον τον άκινάκην βπα-

βάμενος κτεΐνει τον άνδρα, βκνλενβας τε αντον κατ' 10

εζονβίαν τά τε οπλα και τον χρνβόν άπαντα χαΐ εί

ϊο τι άλλο έτνγχανεν άμπεχόμενος, έπί τε τον ΐππον

άναϋ-ορών πρόβω ήλαννεν. είτε δε τνχτ) είτε χωρίων 11

έμπειρία χρηβάμενος, λα&εϊν τε τούς πολεμίονς καΐ

διαφνγείν παντελώς ί'βχνθε. ταντα ό Χοβρόης μαθ·ώΐΊ2Ρΐ14

και τοις ζνμχεβΌνβι περιαλγήβας των οί επομένων

25 τινάς κανβαι τον τον άρχαγγέλον νεών, ον πρόβ&εν

ίμνήβ&ην, έκέλενεν. οί τούτον έκεϊνον είναι ήγον- 13

μενοι ξύν ταΐς άμφ' αντον οίκοδομίαις ένέπρηβαν,

2 άζιω&έατα Η || 3 έατίν Η || 8 τοατόν <? || 12 ίάών ΎΟΡ

εοΓΓ.] ενρών Ρ \>τ. τα. || 12—13 χρεωΛωλης Ρ || 15—16 τον μ,ετώ-

πον β-Ρ] τω μ,ετάπω V || 16 μ,ήνιγχα Ο || 21 ανα&οα&ν νΡ ||

23 ό οω. Γ Ι 25 νεών ΥΡ] ναον Ο
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έπιτελείς τε πεποιηβ&αι τάς Χοβρόον έντολάς φόντο,

ταντα μεν δη όντως εβχε.

14 Χοβρόης δε παντί τω βτρατω την έπι 'Απάμειαν

%ει. εβτι δε %νλον πηχναΐον έν Άπαμεία τον βτανρον

μέρος, έν ω τον Χριβτόν έν Ίεροβολνμοις ποτε την 5

χόλαΰιν οντι άκονβιον νποβτηναι ομολογείται, χατά

δη τον παλαιόν χρόνον ένταν&α προς Σνρον ανδρός

15 χομιό&εν λά&ρα. χαΐ αντό οΐ πάλαι άνθρωποι

Β 201 φνλακτήριον μέγα βφίβι τε αντοίς χαϊ τη πάλει

πιβτενοντες έβεβδαι &ήχην αντον \νλίνην τινά πεποιη- ίο

μένοι κατέ&εντο, ην δη χρνβω τε πολλώ και λί&οις

έντίμοις έκόβμηβαν, χαϊ τριβι μεν ιερενβι παρέδοβαν,

έφ' ω %νν πάβη άβψαλεΐα φνλάζονβιν, έ\άγοντες δ\

ανά παν έτος πανδημει έν ήμερα προβκννονβι μια.

16 τότε ονν ό των Άπαμέων λεώς, έπειδή τον Μήδων 15

βτρατόν έπι βφάς έπνϋ·οντο Ιέναι, έν δέει μεγάλα

έγένοντο. Χοβρόην δε άχονοντες ώς ηκιβτα άλη&ίξε-

β&αι και παρά Θωμαν τον της πόλεως αρχιερέα γενό

μενοι έδέοντο το τον βτανρον %νλον επιδεϊί,αι βφίόιν,

17 όπως αντό νβτατα προβκννήβαντες τελεντήβωβιν. 6 δε 2ο

κατά ταϋτα έποίει. τότε δη ϋ-έαμα ζννηνέχ&η λόγον τε

καΐ πίβτεως κρείββον ένταν&α γενέβ&αι. το μεν γάρ

ί,νλον δ Ίερενς φέρων έδείκννεν , νπερθ-εν δε αντον

βέλας πνρός έπεφέρετο και τό κατ' αντον της όροφής

18 μέρος φωτι πολλώ Όπερ τό εΐω&ός κατελάμπετο. βαδί- 25

4 οϊ. Μαΐ. 480, 6. Ευα^τ. IV, 26

4 Ύ)ΐι Ο] είη ΥΡ || 6 ομολογείται νΟΡ ρΓ. η.] ώμολόγηται Ρ

βΟΓΓ. || 8 πάλαι νΡ] παλαιοί θ || 9 τε] τε καΐ Ρ || 11—12 λί&οις

έντίμοις] λί9ων έντιμων V || 13 φυλαΐ-ωΰΐν (χ || 14 πανδημύ Ρ]

πανδήμιον V, πανάημί β || 17 #έ οπι. (χ || 20 τά νβτατα θ ||

22 χρεΐττον Ρ
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ζοντός τε τον Ιερέως πανταχή τον νεω βνμπροψι το

βέλας, φνλάββον αεί την νπερ αντον της οροφής χω

ράν, δ μεν ούν των ΙΛπαμέων δήμος νπο της τον 19

θαύματος ηδονής έ&αμβεΐτό τε και έγεγή&ει και

έκλαιεν, ήδη τε άπαντες νπερ της βωτηρΐας το %·αρβεΙν

είχον. 6 δε Θωμάς, έπειδή περιήλ&ε τον νεών άπαντα, 20

κατα&έμενος έν τη &ήκη το τον βτανρον ξΰλον έκά-

λνψε, καΐ το βέλας εκ τον αίφνιδίον έπέπαντο. μα&ών

δε τον των πολεμίων βτρατον άγχιβτά πον της πόλεως

ήκειν, βπονδη πολλή παρά τον Χοβρόην άφίκετο. και 21

08 (έπεΐ) άνεπνν&άνετο τοϋ Ιερέως εΐ βουλομένοις

τοις ΐΛπαμεύβιν είή από τον περφόλον άντιτάζαβ&αι

τω Μήδων βτρατώ, άπεκρίνατο Θωμάς ούδεν τοις Β 202

άν&ρώποις τοιούτο ές έννοιαν ήκειν. „Οΰκοΰι>" έψη 22

ό Χοόρόης ,,δέζαβ&έ με τη πόλει ξύν όλίγοις τιβι

πάδαις άναπεπταμέναις ταϊς πύλαις." 6 ιερεύς εϊπεν 23

,^Επ' αυτό γαρ δή παρακαλέβων τούτο άφίγμαι."

8 μεν ονν βτρατός άπας έβτρατοπεδεύόαντο διεβκηνη-

μένοι προ τον περιβόλου.

Ό δε Χοβρόης άνδρας των έν Πέρβαις άρίβτων 24

διακοβίονς άπολεί,άμενος ές την πάλιν είβήλαβεν. έπει Ρ 115

γέγονεν ε'ίβω πυλών, έπελάϋ-ετο εκών γε είναι των

αύτω τε και τοις πρέββεβι ξυγκειμένων , καΐ τον έπί-

βκοπον έκέλενε δούναι ον χίλια μόνον αργύρου βτα&μά

ονδε τούτων δεκαπλάσια, αλλά ζκαϊ} τά κειμήλια οβα

δη ένταύ&α έτυχε κείμενα, χρνδά τε καΐ αργνρά

Σύμπαντα, μεγάλα νπερφυώς όντα. οΐμαι δ' αν αντον 25

καϊ την πάλιν ολην άνδραποδίβαβδαί τε και ληίβαβ&αι

1 νεω V Ι 3—216,27 δ—έχςήτο οτα. 7<? || 11 ο? ζέπεί)]

»άάϊάί ίπεϊ, οτω.. οοά. || 19 «ρό &ΰβτί Μαΐίτ. β οοά. β] πρό^ Ρ ||

21 εΐαήλααεν Ηοββοΐι.] εΐαήλαοαν Ρ
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ονκ αν άποκνήβαι, εΐ μη τι &εΐον αντον έκ τον έμ-

26 φανούς διεχώλνβεν. όντως αντον ή τε φιλοχρηματία

έζέπληββε και έβτρεφεν αντον την διάνοιαν ή της

27 δόξης έπι&νμία. κλέος γάρ οΐ μέγα τονς των πόλεων

άνδραποδιβμούς ωετο είναι, ονδεν το παράπαν ποιού- 5

μένος εΐ βπονδάς τε καΙ %νν&ήκας ήλογηκως τα τοιαύτα

28 έ? τονς 'Ρωμαίονς έργάξεται. ταντην τε Χοβρόον δη-

λώβει την γνώμην α τε άμφι πόλιν Λάρας έν ταύτη

δη ένεχείρηβε τγι άποπορεία, έν πάβτ\ άλογία ποιηβά-

μενος τά Συγκείμενα, και α Καλλινικηβίονς όλίγω ίο

203 νβτερον έν βπονδαΐς έδραβεν, άπερ μοι έν τοις

οπιβ&ε λελέζεται λόγοις. άλλ' ό &εύς, ωβπερ είρηται,

29 'Λπάμειαν διεϋώβατο. έπει δε τά κειμήλια 6 Χοβρόης

Σύμπαντα εΐλε και αντον με&ύοντα ήδη τή των χρη

μάτων άφ&ονία ό Θωμάς είδε, το τον βτανρον %ύλον ΐδ

ξύν τΎ\ %·ήκη έζενεγχων άνέωγέ τε την %·ήκην και το

ξ,νλον ένδεικνύμενος ,,ϋίϊ κράτιβτε βαβιλεν" εφη ,,ταϋτά

30 ,,μοι άπολέλειπται μόνα έκ πάντων χρημάτων, %-ήκην

,,μεν ονν τήνδε (χρνβω τε γάρ κεκαλλώπιβται χαΐ

,,λί&οις έντίμοις) φ&όνος ονδεις λαβόντα βε %νν τοις 2ο

,,άλλοις άπαβιν έχειν, τοντι δε το ί,νλον, βωτήριόν τε

,,ήμϊν καΙ τίμιόν έβτι, τούτο, Ικετεύω βε χαΐ δέομαι,

,,δός μοι." ό μεν Ιερεύς τοβαύτα είπε. ξννεχώρει δε

Χοβρόης και την δέηβιν έπιτελή έποίει.

31 Μετά δε φιλοτιμία πολλή χρώμενος τόν τε δήμον 2δ

«5 το Ιπποδρόμων άναβαίνειν έκέλενε χαΐ τούς ήνιό-

32 χονς άγωνίζεβ&αι τά εΐω&ότα βφίβιν. ον δή χαΐ

11 οί. ΙίΙ). II οαρ. 21 8ΐΛ βη.

9 ένεχιίρηαεν Ρ \ άποπορεία Ηοββοΐι.] άποπορία Ρ |]

24 <ό> Χοαρόης Μβ,ΙΙτ.
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αντος άναβάς &εατής γενέβ&αι τών ποιούμενων έν

βπονδη έποιεΐτο. έπει δε ηχηχόει πολλω πρότερον

Ίονδτινιανόν βαβιλέα χρώματος τον Βενέτον, ο δή

χνάνεόν έβτιν, έχτόπως έραν, άπ' έναντίας αντω καν

ί, ταν&α Ιέναι βονλόμενος ηΊϊελε τω πραϋϊνω την νίχην

άρμόβαι. οΐ μεν ονν ήνίοχοι από βαλβίδων άρζάμενοι 33

έργον εί'χοντο, τύχη δέ τις τω τα Βένετα ένδιδνβχο-

μένφ έγένετο παρελάβαντι έπίπροβ&εν Ιέναι. εϊπετο 34

δί αντω χατά τάς αντάς άματροχιάς ό το πράβινον

ίο άμπεχόμενος χρώμα, όπερ έξεπίτηδες δ Χοβρόης γε- 36

γονέναι οίόμενος ηγανάχτει τε χαΐ ξΰν απειλή άνεβόα Β 204

τον Καίόαρα προτερηβαι τών άλλων ον δέον, έχέλενέ

τε τονς προτέρονς Ιόντας ΐππονς έπέχεβ&αι, όπως το

λοιπόν χατόπιβ%εν γενόμενοι άγωνίζωνταΐ' όπερ επειδή

15 όντως έπέπραχτο ωδπερ έχεΐνος έχέλενε, νιχαν όντως

8 τε Χοβρόης χαι μέρος το πράβινον εδοζεν. ένταν&α 30

τών τις Άπαμέων Χοβρόη ες όψιν ηχων ήτιατο Πέρ- Ρ 116

βην άνδρα ες την οΐχίαν την αύτον αναβάντα την

παΐδα ονβαν παρ&ένον βιάζεβ&αι. ό ί£ ταντα άχον- 37

20 6ας χαι τω &νμω ζέων αγεό&αι τον άνδρα έχέλενε.

χαι έπει παρην ί]δη, άναβχολοπιβ&ήναι αντόν έν τω

βτρατοπέδω έπέβτελλε. γνονς δε 6 δήμος παντΧ β&ένει 38

άνέχραγον έζαίβιον οϊον, προς της τον βαβιλέως δργης

τον ανϋ·ρωπον έζαιτονμενοι. Χοόρόης δε ώμολόγηβε

25 μεν αντοϊς τον &νδρα άφηβειν, λά&ρα δε άνεβχολό-

πιβεν ον πολλω νβτερον. ταντα μεν ονν τηδε διαπε

πραγμένος παντί τω βτρατω όπΐβω άπήλαννεν.

ιβ'. Έπεϊ δε ίς ΧαλχΙδα πάλιν άφίχετο, Βέροιας

πόλεως τέτραβι χαΐ όγδοήχοντα βταδίοις διέχονβαν,

3ο αϋθ·ι? ίς λη%·ην τινά τών ξ,νγχειμένων ήλ&ε, βτρατο-

9 άρματροχιας ΟΗιίβί
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πεδενβάμενός τε τον περιβόλου ον μακράν (Ιίπο&εν

έπεμ-ψε Πανλον, άπειλήβοντα Χαλκιδενδι πολιορκία

την πόλιν αίρήδειν, εΐ μή την τε δωτηρίαν ώνιον χτή-

βονται τά λύτρα διδόντες χαϊ τονς βτρατιώτας, όδονς

ένταν&α ζνμβαίνει είναι, ζνν τω ηγεμόνι έκδοϊεν 5

2 βφίδι. Χαλκιδεϊς δε ές δέος μέγα προς έκατέρον βα-

Β 205 βιλέως έμπεπτωκότες ϋτρατιώτας μεν άπώμοδαν ώς

ηκιβτα έπιδημείν βψίβι, καίπερ αλλονς τε και ΙΛδόνα-

χον τον των βτρατιωτων άρχοντα χρύψαντες εν οΐχί-

δκοις τιβιν, οπως μη τοις πολεμίοις ενδηλοι ώβΐ' χρν- ίο

δον δε χεντηνάρια δύο δνλλέζαντες μόλις, έπει πόλιν

ον λίαν ενδαίμονα ωκονν, τω τε Χοδρόη ξωάγρια

δόντες την τε πόλιν και βψας αντονς διεβώβαντο.

3 έν&ένδε ούκέτι ό Χοβρόης έβονλετο τήν άποπορείαν

ήπερ έληλν&ει ποιηβαβ&αι, άλλ' Ενφράτην τε ποταμον ΐ5

διαβηναι χαϊ χρήματα οτι πλείβτα έκ Μεβοποταμίας

4 ληίζεβ&αι. γέφνραν ονν ζεύζας άμφι Όββάνης το

χωρίον, δπερ τον έν Βαρβαλιδδω φρονρίον τεβδαρά-

κοντα βταδίονς απέχει, αντός τε διέβη και παντι τω

δτρατώ ώς τάχιβτα διαβαίνειν έπέβτελλεν, νπειπών 2ο

μεν την γέφνραν τρίτη ημέρα λύβεβ&αι, τάζας δε και

5 τον της ημέρας καιρόν, και έπεί παρην η χνρία,

τινάς μεν τον βτρατον άπολελεϊφ&αι μη πω διαβάντας

ζννέβαινεν , δ (5ε ονδ' ότιονν νπολογιβάμενος έπεμψε

3—4 εΐ—διδόντες] 8υίά. 8. τ. ώνίονς || 12—13 τω—διεαώ-

ααντο] 8υϊ<1. 8. τ. ζώγρια || 14—15 ίν&ίνδε—ποιήααα&αι] ό δε

Χοβροης ονκ έβονλετο χιλ. 8ηϊ<1. 8. ν. άποπορεία

2 άπειλήσοντα ΜαΙίΓ.] άπειλήβαντα Ρ || 3 τε οτα. 8ιιίά. ||

4 τά οτα. 8\ιϊά. || 8—9 Άδόναχον] βοτϊββικϊιιιη ρυΐο: Όδόναχον,

οϊ. ίηά. || 12 βΐ 13 τε] Ταίβ οω. 8πίά. || 12 ζωάγριοϊ] ζώγρια 8ιιϊά. ||

14 έν&ένδε Ρ ρΓ. πι.] έν&ένδεν Ρ οογγ. | άποποριαν Ρ || 24 ονδο-

τιονν Ρ
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τονς την γέφνραν διαλνβοντας. οι τε άπολειπόμενοι, 6

ώς εκαβτός πη έδννατο, είς τά πάτρια η'&η άνέβαινον. Ρ 117

τότε δη φιλοτιμία τις Χοβρόην έβήλ&ε χόλιν "Εδεββαν

έζελεϊν. ένηγε γαρ αύτον ές τοϋτο Χριβτιανων λόγος 7

5 και έδακνεν αύτον την διάνοιαν, οτι δη άνάλωτον

αύτην ίβχνρίξοντο είναι εξ αίτΙας τοιαβδε.

Ανγαρος τις εν τοις άνω χρόνοις 'Εδέββης ΤΟΛ-8Β206

άρχης (οντω γαρ τονς κατά ε&νος βαβιλεΐς τηνικαϋτα

έκάλονν). 6 δε Ανγαρος οντος ξννετώτατος έγεγόνει

ίο των κατ αύτον άν&ρώπων απάντων, και άπ' αύτον

βαβιλεΐ Αύγονβτω ές τά μάλιβτα φίλος. £νβπονδος 9

γάρ 'Ρωμαίοις είναι βονλόμενος ές 'Ρώμην τε άφίκετο,

καΙ τω Αύγονβτω ες λόγονς ηκων οντω αύτον

της ζννέβεως τω περιόντι έξέπληξεν ωϋτε ούκέτι αύτον

ΐ5 με&ίεβ&αι Ανγονβτος της ζννονβίας εβονλετο, άλλ'

ην τε αύτον της Ομιλίας εύ%·νς διάπνρος έραβτής και

έπειδάν έντνχοι, άπαλλάββεβ&αι αύτον ονδαμή η&ελε.

χρόνος ονν αύτω έν ταύτη 5?) βνχν'ος τη άποδημία ίο

έτρίβη. καί ποτε ές η&η πάτρια έ&έλων Ιέναι πεί&ειν

ίο τε τον Ανγονβτον με&εϊναι αύτον ώς ηκιβτα εχων,

επενόει τάδε. έβτάλη μεν ώς χννηγετήβων ές τά έπί 11

'Ρώαης χωρία' μελέτην γάρ περί ταντα χατεβπον-

δαβμένην τινά έτνγχανεν εχων. περιιών δε χώραν

πολλην βνχνά των έκείνη ϋ~ηρίων ζωντα έ&ήρα, χαί

25 χονν έχ της γης ξνναμηβάμενος εφερεν έχ χώρας

εκάβτης' οντω τε έπανήκεν είς 'Ρώμην, τόν τε χονν

και τά &ηρία εχων. δ μεν ονν Ανγονβτος ές τον 12

4—6 ένήγε—είναι] 8\ιϊά. β. ν. ένήγεν

3 ίδιααν Ηϊο β* ίη&α θ || 4 /άρ] #£ 8ηϊ<1. || 6 δη οτα. 8υί(1. [|

6 αντην] "Εδεαβαν 8υί<1. || 17 άπαλλααεβ&αι Ρ
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Ιππόδρομον άναβάς έκάθητο ηπερ εΐώθει, Ανγαρος δε

οΐ ές 'όψιν ήκων τήν τε γην και τά θηρία έπέδειζε,

καταλέγων έκ ποίας ποτε χώρας ή τε γή έκάβτη χαϊ

13 των θηρίων τίνα ποτε εί'η. έπειτα την μεν γην αλλην

άλλη τον ιπποδρομίου έκέλενε θέβθαι, πάντα δε ες 5

14Β207 ταντο τά θηρία ζνναγαγόντας είτα άφεΐναι. οι μεν

ουν νπηρέται χατά ταντα έποίονν. τά δε θηρία χωρίς

αλλήλων γενόμενα ές έχείνην έχώρει τήν γην, η δη

15 εκ της χώρας Ζθεν εΐληπτο έτύγχανεν ονβα. και δ

μεν Ανγονβτος έπι πλεϊβτον τά ποιούμενα ές το ίο

ακριβές έβλεπε, και έθαύμαζε' γε οτι δή τοις ξωοις

ή ψύβις άδίδαχτος ονβα ποθεινήν ποιείται τήν πά-

τριον γην. Ανγαρος δε αντον των γονάτων έχ τον

16 αίφνιδίον λαβόμενος »Εμε ίέ" είπε ,,τίνα ποτε γνώ-

,,μην εχειν, ω δέβποτα, οί'ει, ω γννή τέ έβτι χαΐ ιβ

,,παιδία και βαβιλεία βραχεία μεν, άλλ' έν γη τη πα

νί ,,τρωα;" καΐ ος τω άληθεϊ τον λόγον ήββηθείς τε χαΐ

βιαβθεις άπιέναι τε ξ,ννεχώρει οντι εκονβιος χαΐ

18 προβαιτείβθαι έκέλενεν οτον άν δέηται. έπεί δε τούτον

Ανγαρος ετνχεν, Ανγούβτου έδεϊτο Ιπποδρόμιόν οΐ 2ο

δείμαβθαι έν πόλει Έδέβΰη. ό ίβ ζννεχώρει χαϊ

τοντο. οντω μεν έχ 'Ρώμης απαλλαγείς Ανγαρος ές

ΐϋΈδεββαν ήλθε. χαϊ αντον οϊ πολϊται άνεπννθάνοντο

εί' τι φέρων άγαθδν βφίβιν έχ βαβιλέως Ανγούβτον

ήχοι. ό ί£ άποκρινάμενος Έδεββηνοϊς ένεγχεϊν εψη-α

λνπην τε άξήμιον και χαράν άκερδη, τήν τον ίππο-

δρομίον παραδηλών τνχην.

20Ρ118 Χρόνω δε νβτερον πόρρω πον ήλιχίας Ανγαρος

ήχων νόβω ποδάγρας χαλεπής τίνος νπερφνως ήλω.

29 ποδάγρας Ηοββοΐι.] ποδάγρης Ρ
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ταϊς γονν δδνναις άχ&όμενος και τη έν&ένδε άκινηβία

έπΐ τονς Ιατρούς το πράγμα ηγεν. έχ πάβης τε γης

ζννέλεγε τονς περι ταντα βοφονς απαντάς, ων δη 21

νβτερον (ον γαρ οΐ άχεβίν τινα τον χαχον εζενρεΐν

5 Ι'βχνον) άπέβτη τε καΙ ές άμηχανίαν εμπεβών τνχας

τάς παρονβας ώδνρετο. νπο δε τον χρόνον βκ£ίνον22Β208

Ίηβονς δ τον &εον παις εν βώματι ων τοϊς έν Πα

λαιστίνη άν&ρώποις ώμίλει, τω τε μηδέν το παράπαν

άμαρτεΐν πώποτε, αλλά χαι τά αμήχανα έζεργάξεβ&αι

ίο διαφανώς ένδειχννμενος οτι δη τον &εον παις ώς

άλη&ώς εί'η' νεκρούς τε γαρ χαλών ίίμνίβτη ωβπερ έί, 23

νπνον χαΐ πηροΐς τονς όφ&αλμονς οντω τεχ&εΐΰιν

άνέωγε, βώματός τε ολον λεύκας έκά&ηρε χαΐ ποδών

πήρωβιν ελνβε, χαι οβα άλλα Ιατροΐς πά%η ανίατα

15 ώνομαβμΐνα έβτ(. ταντα άπαγγελλόντων Ανγαρος τών 24

εκ Παλαιβτίνης ίς τήν'Έδεο'βαν έπιχωριαξόντων άχού-

βας έ&άρβηβε' τε χαι γράμματα προς τον Ίηβοϋν

γρά-ψας έδεϊτο αντον άπαλλάββεβ&αι μεν της Ίονδαΐας

καΙ τών ένταν&α άγνωμόνων άν&ρώπων, αντω δε το

«ο λοιπόν ζνμβιοτενειν. έπεϊ ταντα δ Χριβτός άπενεχ&έντα 2δ

είδεν, αντέγραψε προς τον Λνγαρον, ώς μεν ονκ άψί-

ί,εται άντιχρνς άπολέγων, την δε νγίειαν τω γράμματι

νποβχόμενος. φαβι δε και τοντο αντον έπειπεϊν, ώς 26

ονδε ή πόλις ποτε βαρβάροις άλώβιμος έΰται. τοντο

25 της έπιϋτολής το άκροτελεύτιον οί μεν έκείνον τον

χρόνον την ΙβτορΙαν ξ,νγγράψαντες ούδαμή εγνωβαν

ον γάρ ονν ονδε' πη αντον Ιπεμνήβ&ηβαν' ΈδεββηνοΙ

δε αύτο ζνν τη έπιβτολη ενρέβ&αι φαβίν, ωβτε άμέλει

22 άπολέγων 8ο3.1Ϊ£6γ] άπολενων Ρ, άπονενων Όιηά. ||

25 γράφεται άχροτελεντιον Ρ ϊη ιηαΓ^.] άκρότατον Ρ ΐη οοη-
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και. άνάγραπτον οντω την έπιβτολήν άντ' άλλον τον

φνλακτηρίον εν ταΐς της πόλεως πεποίηνται πύλαις.

27 γέγονε μεν ονν νπο Μήδοις χρόνω τινι νότερον, ονχ

28Β209 άλονβα μέντοι, άλλα τρόπω τοιώδε. έπειδή τό γράμμα

τον Χριβτον Ανγαρος έλαβε, κακών μεν όλίγω νΰτερον 5

άπαθης γεγονε, δνχνόν δε τη νγιεία έπιβιονς χρόνον

έτελεντηδεν οδτις δε διεδέζατο την βαβιλείαν των

αντον παίδων, άνοβιώτατος γεγονώς απάντων ανθρώ

πων, άλλα τε πολλά ες τονς άρχομένονς έζήμαρτε και

την έχ 'Ρωμαίων δεδιώς τίβιν προβεχώρηβεν εκούβιος ίο

29 Πέρβαις. χρόνω τε πολλώ Έδεββηνοι νβτερον άνε-

λόντες των βαρβάρων τονς βψίβιν ένδημοϋντας φρον-

ρονς ένέδοδαν 'Ρωμαίοις την πόλιν. ********

αντώ προβποιεΐβθαι επιμελές έδτι, τεκμαιρόμενος οίς

εν τοϊς κατ έμε χρόνοις γέγονεν, άπερ εν τοίς χαθη- η

30 κονβι λόγοις δηλώόω. καί μοί ποτε έννοια γέγονεν

ως εΐ μη ταϋτα, άπερ έρρήθη, δ Χριβτος έγραψεν,

άλλ' ότι ες τούτο δόξης άνθρωποι ήλθον, φνλάξαι

Ρ 119 δια τοντο άνάλωτον έθέλει την πόλιν, ως μήποτε

αντοίς πλάνης τινά όκηψιν διδοίη. ταϋτα μεν ονν 2ο

οπη τω θεώ φίλον, ταύτη έχέτω τε και λεγέβθω.

31 Χοβρόη δε τότε προνργον δια ταϋτα εδοζεν είναι

"Εδεόβαν έξελεϊν. χαι έπεί ές Βάτνην άψίκετο, πόλιβμα

μεν βραχύ και λόγον ονδενός άξιον, ήμέρας δε όδώ

Έδέδόης διέχον, ένταϋθα μϊν την νύκτα έκείνην 25

8 παίδων] 8αη&άΓ0ΐι§ , βίβ άβ 83, βοθιιγ; οϊ. ^αη Οβ,ίηο-

1Ϊ008, ηίβίοίτβ ά'Απηβηϊβ ίΓαάιιίΐβ ρ&Γ Μ. 3. δβάηΐ-Μ&ΓΜη, Ρβ,πβ

1851, ρ. 28

13 δρβ,ϋηπι ηονβιη νβΓβ. ταοηηπι β8Ϊ ίη Ρ; άβ ηοο Ιοοο

(ϋβρηΐ&νϊ ίη: Ηγ. 1 ρ. 18 || 15 γύγονε Ρ \\ 17 έρρέ&η Ρ \ βγραψεν]

Ιγρα Ρ
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ηνλίβατο, όρ&ρου δε βα&έος παντι τψ βτρατώ έπϊ

την Έδεββαν ήλαννε. καΐ αυτοϊς Συνέβη πλάνη περί- 32

πεβοϋβι τή νβτεραία ές τον αύτόν αύλίξεβ&αι χώρον'

όπερ αϋτοΐς λέγονβι καϊ δϊς Συμβήναι. μόλις δε 33

δ άγχιβτα Έδέββης γενομένω Χοβρόη φεύματός φαβιν Β 210

^5 τό πρόβωπον έπιπεβόντος έπήρ%·αι τήν γνά&ον.

διό δη της μεν πόλεως άποπειρ&β&αι ούδαμή ή&ελε,

Παϋλον δε πέμψας χρήματα Έδεββηνούς ητει. οϊ δε 34

άμφι τη πόλει μεν δεδιέναι ήκιβτα εφαβκον, όπως δε

ίο μή τοις χωρίοις λνμήνηται, ωμολόγηβαν δύο χρνβον

κεντηνάρια δώβειν. καΐ ός τά τε χρήματα £λαβε χαΐ

διεβώθατο τά Συγκείμενα.

ιγ'. Τότε και γράμματα Χοβρόη βαβιλενς Ιου

στινιανός εγραψεν, έπιτελέβειν όμολογών τά τε αύτώ

ΐδ καϊ τοις πρέββεβιν άμφι τη εΙρήνη Συγκείμενα, άπερ 2

έπει δ ΧοΟρόης άπενεχ&έντα εΐδε, τούς τε όμήρους

άφήκε και βυνεβχευάζετο ες την άφοδον, τούς τε Άν-

τιοχεων αιχμαλώτους άποδίδοβ&αι απαντάς ή&ελεν.

όπερ 'Εδεββηνοι επειδή εμα&ον, προ&υμίαν έπεδείί-αντο 3

20 ακοής κρείββω. ου γάρ ή\> ουδείς ός ού τά λύτρα έν

τω ίερω φέρων ΰπερ τούτων δή των αΙχμαλώτων

κατά λόγον τής ονβίας κατέ&ετο. είβι δε οίς και 4

μάλλον ή κατά λόγον ταϋτα έπράϋαετο. αΐ τε γάρ

έταϊραι τον χόβμον άφελονβαι, όβος αύταΐς έν τω βώ-

15 οί. 197, 17

8 ίδιαηνοΐς Ρ || 13—210, 12 Τότι—δντις] οτι δ Ιουστινιανός

χοαρόη γράμματα ϊγραψεν κτλ. Η || 14 ίπιτιλέββπν Η \ δμο-

ΙογιΙν Η Ι 15 βνγκιίμινα Η \\ 16 ό ομ. Η \ ίδε Η || 17 την

ονα.Η | ϊψοδον Η \ τε] τι τ&ν Η || 19 οπιρ έηιιδη έδίββηνοϊ Η\\

23 ί) οπι. Η || 24 Ζοον Η

Ρκοοοριυβ, θά. Η» α γ χ. 1. 14
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ματι ήν, ένταϋ&α έρρίπτονν, και εί' τω γεωργω επίπλων

τ) άργνρίον βπανίζοντι 'άνος ή προβάτιον ήν, τούτο

5 δή ίς το Ιερόν βπονδή πολλή ήγεν. ά&ροίζεται μεν

ούν χρνβοϋ τε και αργύρου και άλλων χρημάτων

πάμπολν πλή&ος, δέδοται δε νπερ λύτρων ονδέν. 5

βΡίΖΟΒούξης γάρ ένταν&α παρών ετνχεν, 85 διακωλύβαι

την πράί,ιν νπέβτη, κέρδος οΐ εβεβ&αι μέγα τι έν-

&ένδε καραδοκών. διό δη δ Χοβρόης τονς αίχμαλώ-

7Β211του£ απαντάς επαγόμενος πρόβω έχώρει. Καρρηνοι

δε άπηντων χρήματα πολλά προτεινόμενοι" δ ί« ον ίο

προβήχειν ίφαβκεν, οτι δη οΐ πλεΐβτοι ον Χρι-

βτιανοι, άλλα δόζης της παλαιάς τνγχάνονβιν όντες.

8 ΚαΙ μην χαΐ Κωνβταντινιέων χρήματα διδόντων έδέ-

ί,ατο, καϊπερ φάβκων οι εχ πατέρων προβήκειν τήν

πάλιν, έπειδή γάρ Καβάδης 'Αμίδαν ειλεν, "Εδεβΰάν 15

9 τε καΐ ΚωνβταντΙναν έζελειν η&ελεν. άλλ' Έδέβδης

μεν άγχού γενόμενος των μάγων άνεπνν&άνετο εΐ οι

άλώδιμος ή πόλις εύται, δείξ,ας τη δεζια χειρί το

10 χωρίον αντοϊς. οί δε αντω τήν πάλιν άλώ6ε6&αι ου

δεμία μηχανή ελεγον, τεκμαιρόμενοι, οτι δή τήν δεζιάν ίο

αντή χείρα προτείνας, ονχ άλώβεως ταύτη ονδϊ άλλον

δτονοϋν χαλεπού ζύμβολον, αλλά Οωτηρίας διδοίη.

ιι καϊ ος ταύτα άκούβας, έπεί&ετό τε και έπήγεν έπι

12 Κωνβταντίναν τό βτράτενμα. ένταύ&α δε άφικάμενος

ένβτρατοπεδεύεβ&αι παντί τω βτρατω ώς πολιορκήβων α

13 έπέβτελλεν. ήν δε Κωνβταντίνης ιερεύς τότε Βαρά-

δοτος, άνήρ δίκαιός τε καϊ τω &εω ές τά μάλιβτα

φίλος, καϊ άπ' αντού ένεργούβαν ές ο τι |3οι;λοιτο

1 εϊ τφ γιωςγω] ίν τω ΐαγφ Η || 2 δνος] Κνομ,α Ή. || 3 &

ομ. Η | ποΙΙή απονδη Η | 7 οί 'ϊβεβ&αι] οϊ'εα&αι Η | 8 ό όπα. 2Γ||

10 ό] οί Η
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άεί την εύχήν έχων ου και το πρόβωπον Ιδών 'άν

τις εν&υς εϊκαβεν οτι δη τω δεω ένδελεχέβτατα κεχα-

ριβμένος ό άνήρ εΐη. ούτος δ Βαράδοτος τηνικαντα 14

παρά τον Καβάδην έλ&ών οΐνόν τε ήνεγκε και ίβχάδας

5 καΐ μέλι, και κα&αρονς άρτους, καΐ αύτον εδείτο μη

άποπειράβ&αι πόλεως, ή οντε λόγου άξια εβτΐ καϊ

προς 'Ρωμαϊων άπημέληται λίαν, οντε Στρατιωτών Β 212

φρονράν εχονβα οντε αλλο τι φνλακτήριον, άλλα τούς

οΐκήτορας μόνους, άν&ρώπονς οίκτρούς. ό μεν ταϋτα Ιό

ίο εΐπε' Καβάδης δε αύτω τήν τε πόλιν χαριεΐβ&κι ώμο-

λόγηβε καϊ τοις βιτίοις έδωρήβατο αυτόν άπαβιν, όβα

οΐ τω βτρατοπέδω ές την πολιορκίαν ητοίμαβτο, μεγά-

λοις ύπερφνώς ονβιν οντω τε άπηλλάδβετο ίκ γης

της 'Ρωμαίων. διό δη 6 ΧοΟρόης ίκ πατέρων οΐ προ-

ΐ5 βήκειν ήξίον την πόλιν.

Ές Λάρας τε άφικόμενος ές πολιορκίαν κα&ίϋτατο. 16

ενδο&εν δε 'Ρωμαΐοι καϊ Μαρτϊνος ό βτρατηγός (και

γάρ ένταύ&α ων έτυχε) τά ές άντίβτα&ιν έ%ηρτύοντο.

δύο δε ή πόλις τείχεβι περιβέβληται, ών το μεν εντός 17

2ο μέγα τε καϊ άξιο&έατον άτεχνώς έβτιν (ές ϋψος γάρ

διήκει πύργος μεν έκαβτος ποδών εκατόν, το ό*£ αλλο

τείχος εζήκοντα), το δε έκτος πολλώ μϊν έλα66ον Συμ

βαίνει είναι, άλλως δε έχυρόν τε και λόγου πολλού

'ά%ιόν έβτι. τό δε μεταξύ χωρίον εύρος ούχ ήββον ί) 18Ρ121

»5 πεντήκοντα έχει ποδών ένταϋ&α εΐώ&αβι ΑαρηνοΧ

τούς τε βόας καϊ ταλλα ζώα πολεμίων ΰψίΰιν έγκει-

3—15 ουτοί—πόλιν] οτι τον χαβάδον ίπϊ χωναταντίναν

Ο&όντος χαϊ ποΧνορχονντος δ ταύτης έπίσχοπος χαράδατος

Ονομα παρά τδν Καβάδην κτλ. Η || 6 άξιας Η \ έατίν Η || 6—7

οίτε—οίτε] ούίε—οόδέ οοάά. || 8 ϊχονααν Η || 10 ιϊπΐν Η ||

10—11 δμ,οΐόγηαιν Η || 11—13 χαϊ τοις—οντω τε] Οπι. Η |

13 άπηλλάγ$το Η || 14 τής οπι. Η \ 8η ό] χαϊ Η

14*
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19 μένων έμβάλλεβθαι. τά μίν ούν πρώτα ό Χοβρόης

προββολήν ποιηβάμενος ες τά προς έβπέραν τον περι

βόλου πλήθει τε βελών βιαβάμενος, τάς πύλας τείχους

20 τοϋ βραχέος ένέπρηβεν. έντός μέντοι γενέβθαι ουδείς

των βαρβάρων έτόλμηδεν. έπειτα δϊ χατώρυχα ποιεί- 5

6&αι λάθρα ες τά προς εω της πόλεως εγνω. ταύτη

γαρ μόνον όρνββεβθαι ή γη οία τέ έβτιν, έπεί τά

άλλα τοϋ περιβόλου έπ\ πέτρας τοις δειμαμένοις πεποί-

2ΐΒ213?;ται. οΐ γονν Πέρβαι από της τάφρου άρζάμενοι

ωρυβΰον. η"ς δη βαθείας χομιδή ονβης οϋτε καθεω- ίο

ρώντο προς τών πολεμίων οντε αύτοΐς τινα αίβθηβιν

22 τον ποιουμένου παρείχοντο. ί[δη μεν ονν ύπέδνβαν

τά θεμέλια τον έχτός τείχους, ίμελλον δε χαϊ κατά

την μεταξύ χώραν εχατέρον περιβόλου γινόμενοι όλίγω

νβτερον καΐ το μέγα τείχος άμείφαντες την πόλιν κατά ΐί

χράτος έλείν, άλλ' (ου γάρ αυτήν ίδει Πέρβαις άλώναι)

είς έχ τοϋ Χοβρόον βτρατοπέδου άμφι ήμέραν μέβην

άγχιβτά πη τοϋ περιβόλου μόνος άφίχετο, είτε άνθρω

πος ών είτε τι άλλο άνθρωπου κρείββον, δόζαν τε

τοις δρώβι παρείχετο, ότι δή τά βέλη ζυλλέγοι, άπερ 2ο

έχ τοϋ τείχους 'Ρωμαϊοι όλίγω πρότερον έπι τούς

23 ένοχλοϋντας βαρβάρους άφήχαν. ταϋτά τε ποιών χαϊ

την άβπίδα προβεβλημένος ίρεβχελεϊν τε τούς έν ταΐς

έπάλζεβι χαϊ ξύν γέλωτι τωθάζειν έδόχει. είτα φράβας

αύτοις τον πάντα λόγον έγρηγορέναι πάντας έχέλενε α

21 και ως ενι μάλιβτα της βωτηρίας έπιμελεϊβθαι. χαϊ

ό μεν ταϋτα βημήνας άπιών ωχετο, 'Ρωμαϊοι δε τά έν

μέβω τείχους εκατέρου θορυβώ πολλω χαϊ ταραχή έχέ-

2δ λευον βχάπτειν. καΐ Πέρβαι μέντοι ουκ είδότες τά

10—11 οδϊϊ—οίίτϊ] ούίϊ—ού#£ οοάά. || 14 όλίγω] όλίγω

ΤΕ Ρ
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πραβΰόμενα ούδέν τι ήϋβον έργον εΐχοντο. των μεν 26

οΰν βαρβάρων όρ&ήν τινα ενερ&εν ποι,ονμένων δδον

επί το της πόλεως τείχος, των δε 'ΡωμαΙων [τε] Θεο

δώρου γνώμη, επί βοφία τη καλούμενη μηχανική

5 λογίου ανδρός, εγκαρβίαν τε τήν διώρνχα Εργαζομένων

καί βά&ους Ικανώς εχουβαν, ϊ,υνέβη Πέρδας κατά

μέβον τοίν περιβόλοιν γεγενημε'νους εκ τον αίφνιδίου Β 214

έμπεϋείν ές την 'Ρωμαίων κατώρυχα. καί αυτών τονς 27

μεν πρώτους 'Ρωμαίοι έκτειναν, οϊ δε 'όπιΰ&εν φυγόν-

ιο τες κατά τάχος ές τό ατρατόπεδον διεβώ&ηβαν. διώκειν

γαρ αυτούς έν βκότω 'Ρωμαίοι ονδαμη εγνωόαν. ταΰ- 28

της ονν της πείρας δ Χοβρόης αποτυχών ελεϊν τε τήν

πάλιν μηχανή το λοιπόν ονδεμια έλπίβας, τοις πολιορ-

κονμενοις ές λόγους ήλ&ε, χίλιά τε κεκομιβμένος

15 άργύρου βτα&μά ές τα Περβών η"&η έχώρει. ταϋτα 29

έπεί βαβιλεύς Ίουβτινιανδς εμα&εν, ούκέτι τά ζνγκεί-

μενα έπιτελή ποιήβειν ή&ελεν, έπικαλών Χοβρόη οτι

δή πόλιν Λάρας έν βπονδαίς έί,ελεϊν ένεχείρηβε. ταϋτα

μεν έν τη πρώτη Χοϋρόου έββολη 'Ρωμαίοις %ννέβη,

ίο καί τό &έρος μεν έτελεντα.

ιδ'. Ό δε Χοβρόης πόλιν έν Άϋβυρίοις δειμάμενος Ρ 122

έν χώρω Κτηβιφώντος πόλεως διέχοντι ήμέρας δδώ,

Άντιόχειάν τε την Χοβρόου αντήν έπωνόμαβε καί

'Αντιοχέων τους αίχμαλώτονς ένταϋ&α ζννφκιύεν άπαν-

ϊ5 τας, οις δη βαλανιϊόν τε καί Ιπποδρόμων κατεβκεναζε

καί ταίς άλλαις τρνφαίς άνείβ&αι έποίει. τούς τε 2

γάρ ήνιόχονς καί τους των μουβικών έργων τεχνίτας

εκ τε Αντιοχείας καί των άλλων 'Ρωμαϊχών πόλεων

22 οί. ΝοβΙά.-ΤαΙ). ρ. 165 β.

3 [τε] ίηοΐυβίί ϋίηά. || 22 χώρω Μβ,ΐίτ.] χάρα οο(1. || 26 άνίε-
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3 %νν αΰτω ήγεν. έτι μένχοι χαί δημοβία τους ϋντιοχέας

τούτους έπιμελεβτέρως η κατά αιχμαλώτους έβίτιζεν

ες πάντα τον χρόνον, χαϊ βαβιλιχούς χαλεϊβ&αι ήξιου,

ωβτε των αρχόντων ούδενί υποχείριους είναι τ} βαΰι-

4 λεΐ μόνω. εΐ δε τις χαί των Άλλων 'Ρωμαίων δραπέτης

γεγονώς ές Άντιόχειαν την Χοβρόου διαφυγεΐν ίβχυβε,

Β 215 χαί τις αυτόν %νγγενη των ταύτη φχημένων έχάλεβεν,

ούχετι έζήν τω χεχτημένω τον αίχμάλωτον τούτον

άπάγειν, ούδ' η"ν τις των λίαν έν Πε'ρβαις δοχίμων

ό τον άν&ρωπον έζανδραποδίβας τυγχάνοι.

5 ΐΑντιοχεϋβι μεντοι το ζυμβάν έπί Άναβταβίον βα

σιλεύοντος τέρας ές τοϋτο άποβάν έτελεύτηβε. τότε

γαρ .άνεμου βχληροϋ Αάφνη τω προαβτείω έχ τον

αΐψνιδίου επιπεβόντος, των χυπαρίββων αϊ ταύτη νψη-

λαι άτεχνώς ηβαν έχ ριζών τών έβχάτων άνατραπείβαι

είς τήν γην έπεβον, άβπερ δ νόμος έχτέμνε6ϋ·αι ονδα-

6 μη εί'α. όλίγω μεν ονν ύβτερον, η^νίχα Ίονβτϊνος 'Ρω

μαίων ήρχε, βειβμός τις Επιγενόμενος έί,αίβιος λίαν

την τε πόλιν χατέβειβε παβαν χαί τών οίχοδομημάτων

τά τε πλείβτα χαί χάλλιϋτα ές το έδαφος εύ&νς ήνεγχε,

χαϊ λέγονται τότε τριάχοντα μυριάδες Άντιοχέων άπο-

7 λωλέναι. έν ταύτη δε τη άλώβει ζύμπαβα η πόλις,

ώβπιρ μοι έρρή&η, διέφ&αρται. το μεν ουν Άντιοχέων

πά&ος τηδε έχώρηβε.

8 Βελιβάριος δε βαΰιλεί ές Βυξάντιον έξ, Ιταλίας

μετάπεμπτος ήλ&ε, χαί αυτόν διαχειμάβαντα έν Βυζαν-

τίω βτρατηγόν έπί τε Χο6ρόην χαϊ Πέρβας άμα ήρι

18 οί. Μαΐ.417,9.419,5. Τΐιβορίι. 1 172, 1 || 25 Ααοί Μακ.

Οοτη. &<1 Ε. 541. (1)

7 αντόν Ηοββοΐι.] αντων Ρ \\ 23 έρρέ&η Ρ
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άρχομένψ βαβιλενς έπεμψεν άρχοντας τε τονς έ% Ίτα- "Πι

λίας ξύν αντω ηχοντας, ων δη ενα Βαλεριανον ηγεϊ-

6%-αι των έν Άρμενίοις καταλόγων έχέλενε. Μαρτίνος 9

γαρ ετνχεν εν&νς είς τήν εωαν βταλεϊς, χαΐ δια τοϋτο Ρ 123

δ Χοβρόης αντον, ως προδεδήλωται, ές Λάρας εύρε.

των δε Γότ&ων Ούίττιγις μεν έν Βνξαντίω «μεί·ν£ί/,10Β216

οΐ δε λοιποί Σύμπαντες έπϊ Χοβρόην βνν Βελιβαρίω

έβτράτενβαν. τότε των Ονιττίγιδος πρε'ββεων άτερος 11

μεν, οβπερ τον έπιβχόπον δνόματος έπεβάτενεν, έν

ίο τοις Περβών η"&εβι δνήβχει, 6 δΐ δή έτερος αντον

έμεινεν. οβτις δε αύτοΐς έρμηνενς εϊπετο, άνεχώρηβεν 12

^5 'Ρωμαίων τήν γην, χαι αντον Ιωάννης, ος των έν

Μεβοποταμία ϋτρατιωτων ήρχεν, άμφϊ τα Κωνβταν-

τίνης ορια ξνλλαβών ες τε την πόλιν εΐβαγαγών εν

ΐδ δεβμωτηρίω χα&είρξεν, οβπερ οί ένταν&α άπαντα άνα-

πνν&ανομένω τα πεπραγμένα έζήνεγχε. ταύτα μεν 13

ονν ττ/δε εχώρηβε. Βελιβάριος δε ξ,νν τοις έπομε'νοις

χατά τάχος ηει, προτερηβαι έν βπονδή εχων, πριν

τινα ό Χοβρόης έββολην αν&ις ποιήβεται ές 'Ρωμαίων

2ο την γην.

ιε'. Έν τούτω δε ό Χοβρόης έπΐ Κολχίδα τον

βτρατον η^γε, Λάζων αντον έπαγομένων έ% αίτιας

τοιαβδε. Ααζοϊ τα μεν πρώτα γην την Κολχίδα ωχονν, 2

'Ρωμαίων κατήχοοι 'όντες, ον μέντοι ές φόρον άπαγω-

85 γην, ούδέ τι άλλο έπαγγέλλονβιν αύτοϊς έπαχονοντες,

πλήν γε δη οτι, έπειδάν αντοϊς δ βαβιλενς τελεντήβειε,

Σύμβολα της αρχής τω διαδεζομένω την βαβιλείαν 6

'Ρωμαίων βαβιλενς έπεμπε, τά δε της χώρας ορια %νν 3

τοις άρχομένοις ές το άχριβες διεφνλαββεν, οπως δη

8 Ονιττίγιδος Ηοββοΐι.] Ιονττίγι8ος Ρ
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μή Ούννοι πολέμιοι £ξ ορονς τον Κανκάβον, ομόρου

βφίβιν οντος, διά Ααξικής πορενόμενοι έββάλλωβιν ές

4 γήν τήν 'Ρωμαίων. έφνλαββον δε ούτε αντοι χρήματα

Β 217 ή βτρατιάν προς 'Ρωμαίων δεχόμενοι οντε 'Ρωμαίοις

πη ζνβτρατενοντες, έπ' εμπορία δε τη κατά %-άλαββαν 5

προς 'Ρωμαίονς άει τους εν πόντω φκημένονς έργα-

6 ζόμενοι. αντοι μεν γαρ οντε άλας οντε βίτον οντε

άλλο τι άγα&ον έχονβι, δέρρεις δε καΐ βνρβας και

άνδράποδα παρεχόμενοι τα βφίβιν έπιτήδεια έχομί-

6 ζοντο. επειδή δε τά άμφι Γονργένει τω Ιβήρων βα- ίο

βιλεΐ γενέβ&αι ζννέπεβεν, ωβπερ μοι εν τοις έμπρο-

β&εν λόγοις έρρή&η, βτρατιώται 'Ρωμαίων έπιχωριάξειν

Λαζοϊς ήρζαντο, οίς δή οΐ βάρβαροι οντοι ήχ&οντο,

καΙ πάντων μάλιβτα Πέτρω τω βτρατηγω, έπηρεάξειν

7 τοις έντνγχάνονβιν ενπετως εχοντι. ό Πέτρος α

οντος ωρμητο μεν εξ Άρζανηνής, ή εκτός Ννμφίον

ποταμού ίβτι, Περβων κατήκοος έκ παλαιού ούβα,

Ρ 124 προς Ίονβτίνον δε βαβιλέως έτι παις ων ήνδραπόδιβτο,

ήνίκα ΊονβτΙνος μετά τήν Άμίδης άλωβιν ξνν τω

Κέλερος βτρατώ έβέβαλλεν ές τήν Περβων γήν. φιλαν- ϊο

&ρωπία δε πολλή χρωμένον τού κεκτημένου ές αύτόν

8 γραμματιβτού έφοίτηβε. και τά μεν πρώτα Ίονβτί

νον γραμματεύς γέγονεν, έπει δε !Λναβταβίον τετελεν-

τηκότος Ίονβτϊνος τήν βαβιλείαν παρέλαβε 'Ρωμαίων,

ό Πέτρος βτρατηγος γεγονως ές τε φιλοχρηματίαν α

εϊπερ τις άλλος έζωκειλε και άβελτερία πολλή ές απαν

τάς έχρήτο.

10—11 οί. I 56, 12

3—4 οΰτε—οϋτε] ούδί—ον8ί 00(1(1. || 11—12 ξμπροα&ε Ρ \\

26 άβείτιρία Όναά.] άβιλτηρία Ρ
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"Τβτερον δε βαβιλεϋς Ίονβτινιανος άλλους τε ές 9

Ααζιχην άρχοντας έπεμψε και Ίωάννην, όν Τξίβον

έχάλουν, άνδρα εξ αφάνων μεν χαϊ άδόζων άρχην

γεγονότα, ές βτρατηγίαν δε άναβεβηκότα κατ άλλο Β 218

5 ονδίν η ότι πονηρότατος τε Ιμ> ανθρώπων απάντων

χαϊ πόρους χρημάτων αδίκους Ιχανώτατος έζευρείν.

ός δή άπαντα εβφηλέ τε χαι βυνετάραξε τα 'Ρωμαίων

τε χαϊ Λάζων πράγματα, ούτος χαι βαϋιλεα ΊουΟτι- 10

νιανόν πάλιν άνέπειβεν έπι&αλαββίαν , Πέτραν όνομα,

ίο έν ΑαζοΙς δείμαβ&αΐ' ένταν&ά τε ωβπερ εν άκροπόλει

καθήμενος η^γέ τε χαι έφερε τά Λαξών πράγματα,

τους τε γαρ άλας χαϊ όβα άλλα φορτία ΛαζοΙς άναγ- 11

χαϊα εδόκει είναι, ούκέτι φέρειν ές γήν την Κολχίδα

τοις έμπόροις έζήν, η άλλο&ι έν&ένδε ώνεϊβ&αι, άλλ'

ΐ6 εν Πέτρα ζνβτηόάμενος το δη χαλονμενον μονοπώλιον

αυτός χάπηλός τε και ζνμπάβης της περϊ ταϋτα έργα-

βίας έπιϋτάτης έγίγνετο, άπαντα ώνούμενός τε και

αποδιδόμενος Κόλχοις, ούχ ψιερ εί'&ι6το, άλλ' ηπερ

ε%ην. άμα δε και άλλως οΐ βάρβαροι ηχ&οντο επι- 12

2ο χωριάζοντι αύτοϊς ουκ εΐω&ός πρότερον τω 'Ρωμαίων

βτρατώ. α δη ονχέτι φέρειν οίοι τε όντες Πέρβαις

τε χαϊ Χοβρόη προβχωρεΐν εγνωβαν, πρέββεις τε αύ-

τίκα τους ταϋτα διαπραζομένους κρνφα 'Ρωμαίων παρ '

αύτούς έπεμψαν, οΐς δη εί'ρητο τά πιβτά προς Χοβ- 13

25 ρόου λαβοϋβιν, ότι γε οϋποτε Λάζους αχοντας ίκδώβει

22 οί. Τηβορη. I 229, 14

1 Τστιρον] ηΐηο πΐΓΒΐιβ νβ || 3 άρχην νβ] ές άρχην Ρ || 6 άβί-

χονς νΟΡ οογγ.] άδικων Ρ τρτ. πι. || 10 τι] ονν β || 12 γαρ

Οία. β | οαα άλλα βΡ] οία οοα ν\\ 14 αλλο&ι ΒΟΓΪρβί] αλλότο V,

αλλοτι β, αλλο Ρ | Ιν&ένβιν έξωνεία&αι β || 16 Πέτρα Ηοθβοη.]

πέτραις οοάά. || 18 χολχοΤς Υβ \\ 24 εΐ'ρηται νβ
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'Ρωμαίοις, ούτω δη αυτόν ζύν τω Περβών βτρατω ές

την χώραν έπαγαγέβ&αι.

14 Άφιχόμενοι τοϊννν ές Πέρβας οΐ πρέββεις χαΐ

Χοβρότ} λά&ρα ές 8ψιν έλδόντες έλεγαν τοιάδε ,,Εί

,,τινας χαι Άλλους έχ τον παντός χρόνου των μεν &

Β 219 ,,οίχείων άποδτάντας οντινα δη τρόπον, άνδράβι δε

,,τό παράπαν άγνώβι προβχεχωρηχότας ου δέον αύ&ις

,,ευ ποιοϋβα ή τύχη ώς μάλιβτα άβμένονς έπΐ τους

,,πρίν έπανήγαγεν Επιτηδείους, τοιούτους δή τινας χαι

15 ,,Ααζούς, ω μέγιβτε βαβιλεν, νόμιζε είναι. Κόλχοι ίο

,,γάρ Πέρβαις ϋύμμαχοι το άνέχα&εν οντες πολλά τε

,,είργάβαντο αυτούς άγαϋ·ά χαΐ αύτοι επα&ον ων δη

,,έν γράμμαβι μνημεία πολλά ήμεϊς τε εχομεν χάν

,,τοϊς βαβιλείοις τοις 6οϊς ές το παρόν «ϊιαίίώξίται.

16 ,,χρόνω δε νβτερον τοις ημετέροις προγόνοις τετύχηχεν 15

,,εΐτε παρ1 υμών άμελη&εϊβιν είτε άλλου του ενεχα

,,(ον γαρ έχομέν τι βαφές περί τούτων εΐδέναι) 'Ρω-

ΠΈΊΖο ,,μαίοις ένϋπόνδοις γενέβ&αι. χαι νϋν ήμεϊς τε χαι

,,ό Λάζιχης βαβιλεύς δίδομεν Πέρβαις ημάς τε αυτούς

18 ,,χαΐ γήν την ήμετέραν ο τι βούλοιβ&ε χρηβ&αι. δεό- ?ο

,,με&α δε ύμών οΰτωοΊ 6χοπεϊβ%·αι περι ημών εί μεν

,,ονδεν προς 'Ρωμαίων πεπον&ότες δεινόν, άλλ' άγνω-

,.μοβύντι έχόμενοι κεχωρήχαμεν είς υμας, τήνδε ημών

',,εύ&ύς άποβείδαβ&ε την Ιχετείαν, ούδε ύμϊν ποτε

,,πιβτούς εβεβ&αι Κόλχους οΐόμενοι (φιλίας γάρ διαλε- ϊ5

1 ρωμαίοις Ρ] ρωμαίων V, ρωμαίους 6γ \ αντων Ρ | 2 ίη-

αγαγέα&αι βΟΓΪρβϊ] παραγαγίσδαι Ϋθ, άπαγαγέα&αι Ρ, άβ ηοο

Ιοοο (Ιίεραίανί ίη Η?. 2, ρ. 20 [| 3 ίί? Ρ | 4 ?ί? V || 7 άγνωαι]

άγώαι να || 10 χολχοϊ νθ | 14 ίίϊ Ρ (| 16 ίί'τε—είτε] ή'τί—

τίτε V || 17 περϊ τούτων εΐδέναι] εΐδέναι περί τούτων Ο- \\ 19 δ

Ρ] ση. νθ || 22 ονδεν] ον δέον θ \\ 24 άτιοαείααβ&ε ΫΟ οοττ. Ρ]

άποαείβααδαι θ ρΓ. πι. || 25 χολχονς ΥΟ
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,,λυμένης ό τρόπος της μετ έκείνην προς έτερους

,,κα&ιβταμένης έλεγχος γίγνεται)" εΐ δε λόγω μεν φίλοι 19

^Ρωμαίων, έργω δε άνδράποδα γεγονόνες πιβτά, έργα

,,πεπόν&αμεν προς των έφ' ημίν τετυραννηκότων

5„άνόβια, δέζαβ&ε μϊν ημας τούς πρόβ&ε %υμμάχους,

,,κτήβαϋ&ε δε δούλους οΐς φίλοις έχρήβ&ε, μιϋήβατε

,,δε τυραννίδα πικράν ούτως ημίν εν γειτόνων έγη-

,,γερμένην, της δικαιοβύνης οίξια πράββοντες, ην περι-

,,βτέλλειν άεΐ πάτριον Πέρβαις. ου γάρ δ μηδέν 20Β220

ίο ,,αύτός αδικών δίκαιος, εΐ μη και τους ΰφ' ετέρων

,,άδιχονμένους έχων έν έ%ουβία ρύεβ&αι πέφυκεν.

,,ένια δε είπεΐν ών τετολμήκαβιν οι κατάρατοι 'Ρωμαίοι 21

,,καϋ-' ημών άξιον, τω μεν γάρ ήμετέρω βαβιλεΐ το

,,βχήμα μόνον της βαβιλείας άπολιπόντες αυτοί την

15 ,,έζονΰίαν έπϊ τών έργων αφήρηνται, καΙ χά&ηται βα

σιλεύς έν ύπηρέτου μοίρα, τον έπιτάττοντα βτρα-

,,τηγόν δεδιώς' θτραχιας δε ημίν έπέβτηβαν πλή&ος, 22

,,ούχ οπως την χώραν απο τών ένοχλούντων ψρουρή-

,,βονβιν (ού γάρ ούδέ τις τών ομόρων ημας πλην γε

20 ,,δή 'Ρωμαίων ήνώχληβεν), άλλ' οπως ήμάς ωδπερ έν

,,δεβμωτηρίω χα&είρζαντες κύριοι τών ημετέρων γε-

,,νήβονται. λογιϋάμενοι δε βυντομωτέραν ποιηβαο'&αι 23

,,την τών ημίν υπαρχόντων άφαίρεβιν, ορα, ω βαβι-

ηλεϋ, ές οποίαν τινά εννοιαν η'λ&ον' τών έπιτηδείων 24

25 ,,α μεν περιττά παρ' έκείνοις είναι τετύχηκεν, αναγκά-

2 γίνεται (} || 4 ήμίν Ρ] νμϊν νβ || 5 πρόσ&ε] πρόβ&εν (χ ||

7 έν γειτόνων V] ίγγειτόνων β, έκ γειτόνων Ρ \\ 8—9 περι-

βτέΧΧειν νθΡ οογγ.] έπιβτέΧΧειν Ρ ρΓ. πι. || 9 πάτριον Πέρβαις]

πΐρβαις πάτριον Ρ || 15 ΐργων οτα. θ || 18 χωράν βτ || 18—19

φρονρήοωβιν Ρ || 19 γάρ Ϋ(τ\ γαρ ονν Ρ || 20 οπω^] ωβπερ Ρ |

(οαπερ οτα.Ρ \\ 21—22 τ. ήμ. γενηαονται ΟΙΐΓΪβί] τών ημετέρων γενη-

αωνται ΥΡ, γένωνται των ημετέρων 6τ || 23 ώ οτα. θ || 24 δποίαν V
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,,ξονβιν ονχ εκόντας ώνείβ&αι Ααζονς, δβα δε αντοΐς

,,χρηβιμώτατα φέρειν Ααξική πέφνκεν, οΐδε άζιοϋβι

,,δή&εν τω λόγω παρ ' ημών πρίαβ&αι, τιμής έκατέρωϋ-ι

25 ,,γνώμη των κρατούντων οριζόμενης, οντω τε ξνν

,,τοίς άναγκαίοις απαν αφαιρούνται το χρνβίον ημ&ς, 5

,,όνόματι μεν τω της εμπορίας εύπρεπεΐ χρώμενοι,

,,εργω δε ημας ώς ενι μάλιβτα βιαζόμενοι. έφέβτηκε'

,,τε ημίν άρχων κάπηλος, την ήμετεραν άπορίαν έργα-

26 ,,θίαν τινά τη της αρχής ε\ονβία πεποιημένος. η μεν

,,ονν της άποβτάβεως αίτια τοιαύτη τις ούβα το δίκαιον ίο

Β 221 ,,βφ' εαυτής ε'χει' οβα δε νμΐν αντοίς ζύμφορα εβται,

27 ,,δεχομένοις την Ααξών δέηβιν, αντίκα έρονμεν. τη

,,Περβών αρχή βαβιλείαν αρχαιοτάτην προβ&ήβετε,

,,μηκυνόμενόν τε άπ' αυτής εζετε το τής ηγεμονίας

,,άί,ίωμα, μετεΐναι δε τής 'Ρωμαίων %-αλάββης νμΐν δια 15

,,τής ημετέρας ί,νμβήβεται χώρας, έν η πλοία 0οι, ώ

,,βαόιλεν, νανπηγονμένω βατόν ούδενί πόνω το έν

,,Βνξαντίω παλάτιον εβται. μεταξύ γαρ έναντίωμα

28 ,,ονδέν έβτι. προβϋ·είη δ' αν τις ώς καΐ ληίζεβ&αι

,,τούς δμόρονς βαρβάρονς την 'Ρωμαίων γήν ανά παν 20

29Ρΐ26„έ'το£ έφ' νμΐν κείΰεται. ορεβι γαρ τοις Κανκαβίοις

,,έπιτείχιβμα μέχρι τούδε γεγονέναι την Ααζών χώραν

30 ,,πάντως που και νμεΐς ζννεπίβταβ&ε. ήγονμένον

,,τοίννν τον δίκαιον, προΰόντος δε τού Συμφέροντος,

,,τό μή ούχϊ τονς λόγονς προβέβ&αι ουδεμίας αν ενβου- 25

,,λίας οΐόμε&α είναι." τοβαύτα μεν οΐ πρέββεις εϊπον.

1 αντοϊς] αντων V || 2 οΐδε] οι δϊ ΎΟ- οογγ. Ρ, ονδι 6

ρΓ. πι. || 5 άψαιροννται ν&\ άψαιροννται χαϊ Ρ || 6 έμ,πορίας] ινηο-

ρίας ά || 9 πιποιημ,ίνοι 71 18 γάρ οιη. Τ|| 19 ουδέν νό] ούδι

ίν Ρ 1| 23 ί,υνεπίαταα&αι ΒυρβΓβΟΓ. £ θ || 25 προαίβ&αι ΜηΙΙτ.]

προέα&αι οοάά.
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Χοβρόης δε τοις λόγοις ήβ&εις άμύνειν τε Ααζοϊς 31

ώμολόγηβε και των πρέββεων έπνν&άνετο ει οί βτρατώ

μεγάλω ές γήν τήν Κολχίδα Ιέναι δυνατά εΐη. πολλών 32

γαρ άπαγγελλόντων εφαβκεν άκηκοέναι τα πρότερα

τε καΐ άμψιλαφέβιν επί μακρότατον βννεχομένην. οί 33

δε οί Ιβχυρίζοντο παντί τω Περβών βτρατώ την έκείνη

ΰδόν ευπετή εβεβ&αι, τέμνονϋι μεν τά δένδρα, ές δε

ίο των κρημνών τάς δνβχωρίας αυτά έμβαλλομένοις. καΙ 34

αυτοί ωμολόγονν της τε &5ον ηγεμόνες χαϊ τον έργον Β 222

τούτον Πέρΰαις εβεβ&αι πρόπονοι. ταύτη δ Χοβρόης 35

επηρμένος τη ΰπο&'ήκη βτρατιάν τε πολλήν ήγειρε και

τά ες την ίφοδον έζηρτνετο, ούτε το βούλενμα ές

15 Πέρβας έζενεγχών, πλήν γε δη οΐς τά απόρρητα χοι-

νολογεϊβ%αι μόνοις εΐώ&ει, χαϊ τοις πρέββεβιν έπαγγεί-

λας υπως τά πραββόμενα μηδενΐ φράβωβιν, άλλ' ες

Ίβηρίαν τω λόγω έΰτέλλετο, ώς τά τηδε χαταβτηβό-

μενος πράγματα" ί&νος γάρ Ονννιχόν ένταν%ά πη

20 έπιβχή-ψαι τη Περβών άρχη έπεφήμιζεν.

ις'. Έν τούτω δε γενόμενος Βελιβάριος εν Μεβο-

ποταμία πανταχόθεν τον βτρατόν ήγειρε, χαί τινας ές

τά Περβών ή&η έπι χαταβχοπη επεμπεν. αυτός δε 2

τοις πολεμίοις ένταν&α νπαντιάβαι βονλόμενος, η"ν

25 τινα έββολήν ές 'Ρωμαίων την γήν αν&ις ποιήβωνται,

διείπέ τε αντον και διεχόβμιι τονς βτρατιώτας, γυ

μνούς τε χαϊ άνόπλονς έπϊ πλεϊβτον όντας, χατωρρω-

3 χολχϊδα θ Η 7 ξννιχομίνην Ρ || 8 έχιίνην νθ || 10 έμβαίλό-

μενοι Ύ(ί || 12 πρόπονοι Ρ] οη. Ϋ(χ || 14 ούτι] ονδε οοάά. \\

17 άΐλ' ονα. Ρ || 18—19 χαταστηαάμενος Ρ || 19 ούνιχόν 6? |

πη ΘΡ] ποι V || 20 Περβών] ρωμαίων (χ \ 27 άόπλονς V
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3 δηκότας το Περβων 'όνομα. ο'ι μεν ονν κατάσκοποι

έπανηκοντες ονδεμίαν των πολεμίων Ιβχνρίζοντο εν

τω παρόντι έΰβολην εβεΰ&αν πολέμου γαρ Ονννιχον

4 άβχολίαν ΧοβροΊβ έτέρω&ι είναι. Βελιβάριος δε ταντα

άκονβας παντί τω βτρατω αντίκα έββάλλειν ες των 5

5 πολεμίων την γην η&ελε. και ο'ι 'Λρέ&ας τε ξύν πολλω

βτρατω Σαρακηνών ηλ&ε καϊ βαβιλενς γράμματα γράψας

έββάλλειν κατά τάχος ές την πολεμίων έπέβτελλε γην.

6 %νγκαλέβας ονν απαντάς τονς άρχοντας έν Αάρας

Β 223 έλεξε τοιάδε ^Απαντάς ΰμας, ώ ζυνάρχοντες, πολέμων ίο

Ρ 127 ,,πολλων έμπειρους οίδα, %υνηγαγόν τε έν τω παρόντι,

,,ούχ οπως νπομνηβας η παραίνεβίν τινα ποιηβάμενος

,,την νμετέραν γνώμην έπΐ τονς πολεμίους ορμηβω

„(οΰ γαρ λόγου δεϊβ&αι νμάς τον ές εντολμίαν Ινά-

,,γοντος οΐμαι), άλλ' οπως ζνμβονλήν τινα εν γε ημίν 15

,,αντοίς ποιηβάμενοι έλώμε&α μάλλον άπερ αν δοκη βέλ-

7 ,,τιβτά τε και άριβτατοίς βαβιλέως πράγμαβιν είναι, πόλε-

,,μος γαρ ευβουλία πάντων μάλιϋτα κατορ&οϋβ&αι φιλεΐ.

,,δεϊ δ£ τονς ές βονλήν κα&ιβταμένονς αΐδονς τε χαϊ

,,φόβον παντάπαβιν έλεν&έραν ποιεϊβδαι την γνώμην. ϊο

8 ,,ο τε γάρ φόβος, αεί τονς αντω περιπεπτωκότας

,,έχπλήββων, ονκ έά την διάνοιαν ελέβ&αι τά κρείββω,

,,η τε αΙδως έπιβκιάξονβα τοις δόζαβιν είναι άμείνοβιν

9 ,,έπι την έναντίαν έκφέρει την γνώβιν. εΐ τι τοίννν

„ί) βαβιλεί τω μεγάλω η έμοί βεβονλενβ&αι νπερ των 25

3 οννιχον β | 4 Χοαςότ] οία. θ || 6 αντίκα 7"6τ] οηα. Ρ ||

5—6 ές—γην νθ] των πολεμίων τή γη Ρ || 6 τε οιη. θ || 8 έηέ-

ατελλε γην (?] έπέατεΧΧε V, γην έχέστεΧΧε Ρ || 9 δάρα Γ6? ||

10 ω] ηιίηίο Η,ηίθ νμας β,άάϊίηιη ββί ΐη V || 12 ύπομ,νήαας]

νηο%νίβας Ο || 14 ές] έν V \\ 14—16 ένάγοντες Ρ || 16 ξνμβο-

Χην V | ήμΐν] ϋμίν Θ || 18 ενβονΧίαν θ || 20 έΧεν&έραν] έΧε-

&ενραν Ο
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,,παρόντων δοκεΐ, μηδέν νμας τοντο εΐβίτω. ο μεν 10

,,γάρ μακράν πον άπολελειμμένος των πραββομένων

,,οΰκ έχει τοις καιροϊς άρμόβαι τάς πράξεις" ωβτε 11

,,φόβος ούδεϊς άπ' εναντίας αύτω Ιόντας τά %ννοίβοντα

5 ,,έργάξεβ&αι τοίς αντοϋ πράγμαβιν. έμε δε αν&ρωπόν 12 .

,,τε 'όντα και χρόνφ μαχρω έχ των έοπερίων ένταν&α

,,ελ&όντα μη ούχΐ διαλα&εϊν τι των δεόντων αδύνατον,

,,ωβτε ονδεν την έμήν γνώμην αΐδεβ&έντας υμάς προβ- 13

,,ήκει διαρρήδην είπεΐν οβα αν ξ,ννοίβειν ήμϊν τε

ίο ,,αντοίς χαΐ βαβιλεϊ μέλλη. το μεν ονν έξ, αρχής έν- 14

,,&άδε ήχομεν, ώ ζννάρχοντες, ώς διακωλύΰοντες τον

,,πολέμιον έββολήν τινα ές τήν ήμετέραν ποιήβαβ&αι, Β 224

„ννν δε των πραγμάτων ήμίν άμεινον ή χατ έλπίδας

,,χεχωρηχότων πάρεβτι περί της έκείνον βονλενεβ&αι.

ΐ5 ,,ί'φ' ω δή ξννειλεγμένονς ύμας δίκαιον, οΐμαι, ονδεν 15

,,νποβτειλαμένονς είπεΐν απερ αν αριβτά τε δοχή και

„%νμφορώτατα εκάβτω είναι."

Βελιβάριος μεν τοβαντα είπε. Πέτρος δε χαΐ Βού- 16

ξης έί,ηγεϊβ&αι τω βτρατώ ονδεν μελλήβοντα έπΐ τήν

«ο πολεμϊαν έχέλενον. ων δή τη γνώμη εϊποντο εν&νς

δ ξνλλογος απας. 'Ρεκί&αγγος μέντοι χαΐ Θεόκτιβτος, 17

οΐ των έν Αιβάνω βτρατιωτών άρχοντες, ταύτα μεν

τοις άλλοις άμφϊ τη έοβολή βούλεβ&αι χαϊ αύτοί έφα-

βαν, δεδιέναι δε μή βφών έχλελοιπότων τά τε έπι

2ό Φοινίκης και Σνρίας χωρία κατ' έξονβίαν μεν Ιίλα-

μοννδαρος ταύτα ληίξηται, βαβιλενς δε βφας δι' δργής

1 μηΜν Ρ] μη <Η νθ || 9 ύμίν Ο || 10 μέΧΧν ϋϊηά.] μέΧΧιι

οοάά. || 10—11 ίνδάδί νθ ρΓ. μ. οογγ. Ρ] έν&ένδεν Ο ρΓ. πι. ||

13 ΙΧπίδας νΡ] έΧπίάα Ο \\ 14 βουΧενια»αι Ρ] βούΧίθ»αι Γ(? ||

15 ίή] Ρ | ξννηΧεγμένονς Ο \ ημάς νθ || 18—228, 10 ΒιΧι-

οαςιος—η&ιΧον οτα. Ϋθ || 19 μιΧήοοντα Ρ, μιΧΧήααντα ΒΓαυη ||

21 ξΐχίδαγχοζ Ρ
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εχοι, ατε ού φυλάξαντας άδήΌτον τήν χώραν ής ήρχον,

χαι δι' αύτο βυνειββάλλειν τω αλλω οτρατω ουδαμη

18 ή&ελον. Βελιβάριος δε τω άνδρε τούτω ώς ήχιβτα

αλη&ή οϊεβ&αι έλεγε, τον γαρ χαιροϋ τροπάς &ερινάς

είναι, ταύτης δε της ωρας δύο μάλιβτα μήνας ανά- 5

&ημα τω βφετέρω &εω Σαρακηνούς ές αεί φέροντας

έν ταύτη έπιδρομη τινι ονποτε χρήβ&αι ές γήν άλλο-

19 τρίαν. διο δη εξήκοντα ημερών όμολογήβας \ύν τοίς

Ρ 128 έπομένοις αμφω άφήβειν, έχέλενε χαΐ αυτούς ξΰν τω

αλλω βτρατω επεβ&αι. Βελιβάριος μεν ούν τά ές την ίο

έββολήν βπουδη πολλή έϊ,ηρτύετο.

Β 225 ι%. Χοβρόης δε χαΐ ό Μήδων βτρατος, επειδή τήν

Ίβηρίαν άμείψαντες εν τοις τής Ααζιχής δρίοις, των

πρέββεων βφίβιν ηγουμένων, έγένοντο, τά δένδρα ού-

δενος άντιβτατοϋντος έχτέμνοντες, άπερ ένταν&α βυχνά α

τε χαι δεινώς άμφιλαφή τε χαΐ υψηλά έν χωρίοις

χρημνώδεβιν 'όντα παντάπαβιν άβατον τη βτρατια τήν

χώραν έποίει, ταϋτά τε ές τάς δυβχωρίας έρρίπτουν

2 χαϊ ολως ενπετή τήν όδον άπειργάξοντο. άφιχομένοις

τε αύτοίς ές μέβην Κολχίδα (ου δή τά τε άμφι Μή- ίο

δειαν και Ίάβονα οι ποιηταϊ γεγενήβ&αι μυ&ολογοΰ-

βιν) έλ&ών Γουβάξης, 6 Ααξών βαβιλεύς, προβεχύνηβεν

ατε δεβπότην Χοβρόην τον Καβάδου, αύτόν τέ οΐ ξύν

τοις βαβιλείοις χαι Λαζικήν ένδιδούς άπαβαν.

3 "Εβτι δε Πέτρα πόλις έπι&αλαββία έν Κόλχοις, α

προς τω Εύζείνω χαλουμένφ πόντω, τ\ν δή φαϋλόν τι

χωρίον τά πρότερα ούβαν Ίουβτινιανύς βαβιλεύς τω

τε περιβάλω χαι τη άλλη χαταβχενη έχυράν τε χαι

4 άλλως έπιφανή χατεβτήβατο. ένταν&α το 'Ρωμαίων

βτράτευμα είναι ξύν τω Ιωάννη μα&ών ό Χοβρόης ίο

βτρατιάν τε χαι βτρατηγον Άνιαβέδην ως αύτοβοεί
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έξελοϋντας έπ ' αυτούς έπεμψε, γνούς δε Ιωάννης 5

την εφοδον ούτε τον περιβόλου τινά ίξω γενέΰ&αι

οντε άπό των επάλξεων φανήναι τοις πολεμίοις έκέ-

λενβεν, αλλά πάν ίζοπλίβας το βτράτενμα πληβίον

5 που των πυλών εβτηβεν, επιβτείλας οΊγη εχεβ&αι,

μήτε ηχον μήτε φωνήν άφιέντας τινά. οΐ γοΰν Πέρβαι 6

άγχιβτά που τοΰ περιβόλου γενόμενοι, έπει ονδεν

βφίβι πολέμιον οντε κα&εωρατο οντ' ήκονετο, ίρημον

άνδρων είναι την πάλιν, 'Ρωμαίων αντην έκλελοι- Β 226

ίο πότων, ίνόμιζον. διό δη ετι μάλλον άμφΐ τον πε- 7

ρίβολον ήλ&ον, ώς κλίμακας εύ&ύς, άτε ονδενός

αμυνομένου, έπι&ήβοντες. πολέμιόν τε ονδεν οντε 8

δρώντες οντε άκούοντες, πέμψαντες παρά Χοϋρόην τά

παρόντα βφίβιν εδήλουν. καΐ ος τό μεν πλεϊβτον τοΰ 9

ΐδ βτρατοϋ πέμψας πανταχόθεν άποπειράβ&αι τοΰ περι

βόλου έκέλενε, κριω τε τη μηχανή άμφΐ τάς πύλας

χρή6&αι των τινι άρχόντων έπέΰτελλεν, έν δε τω

λόφω καθήμενος, ος δη τη πόλει ώς άγχοτάτω επίκειται,

&εατής των πραϋβομένων έγίνετο. αύτίκα δε 'Ρωμαϊοι 10

20 τάς τε πύλας άνέκλινον εκ τού αίφνιδίου και άπροβδό-

κητοι Ιπιπεΰόντες πλείβτους των πολεμίων διέφ&ειραν,

και μάλιβτα τούς άμφΐ τον κριόν τεταγμένους" οΐ δε

λοιποί μόλις ξύν τω βτρατηγώ διαφυγόντες έβώ&ηόαν. Ρ 129

&υμω τε ό Χοβρόης έχόμενος Άνιαβέδην άνεβκολόπιβεν, 11

25 άτε καταβτρατηγη&έντα προς τοΰ Ιωάννου, καπήλου

τε καΐ άπολέμου το παράπαν ανδρός, τίνες δε ούκ 12

Άνιαβέδην, αλλά τον άρχοντα, ός δη έφειβτήκει τοις

1 έξιλοϋντας] έξαιρήαονταςί || 2—3 οΰτι—οϋτε] ονδε—οΊ>δ£

οοά. || 6 μήτε—μητε] μη δε—μη δι οοά. || 8 οϋτε—οϋτ' βεηρβί]

ονδε—ονδ' βοά. || 24 Ανιαβέδην Όϊηά..] βενιαμίδην Ρ || 27 Άνια

βέδην ϋΐηά.] άβενιαμίδην Ρ

ΡΒΟ0ΟΡΙΠ8, θά. ΗβϋΓί. ι. 15
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13 τον κρών ένεργονβιν, άναβκολοπιβ&ήναί φαβιν. αντος

δε άρας πανύ τω βτρατώ αγχιβτά τε τον Πέτρας περι

βόλου άφίκετο καϊ βτρατοπεδενβάμενος ές πολιορκίαν

14 κα&ίδτατο. τι] δε νύτεραία κύκλω περιιών τον περί-

βολον, έπεϊ ον λίαν άζιόμαχον αντ'ον νπώπτενβεν \ &

είναι, τειχομαχεΐν εγνω. τό τε βτράτευμα όλον έν-

ταν&α έπαγαγών έργον εϊχετο, και τοζεύειν απαντάς

15Β227 επί τάς έπάλζεις έκέλενε. 'Ρωμαϊοι δε άμννόμενοι τάϊς

τε μηχαναϊς καϊ πάβιν έχρώντο τοζεύμαβΊ. τά μεν

ονν πρώτα Πέρβαι, καίπερ βνχνά κομιδη βάλλοντες, ίο

όλίγα τε 'Ρωμαίονς έλύπονν καϊ πολλά προς εκείνων,

16 άτε άφ' νψηλον βαλλόμενοι, κακά επαβχον. έπειτα

δε (καϊ γάρ εδει Πέτραν Χοβρότ] άλώναι) βλη&εις

Ιωάννης τύχη τινϊ ές τον τράχηλον δνήΰκει, καϊ άπ'

αντον οΐ άλλοι 'Ρωμαϊοι ες όλιγωρίαν απάντων κατέβτη- 15

17 βαν. τότε μεν ονν οι βάρβαροι ες το βτρατόπεδον

άνεχώρηβαν ηδη γάρ και ζννεβκόταξε' ττ\ δ\ νβτεραία

διώρνχα έπϊ τον περίβολον έπενόονν τρόπω τοιφδε.

18 Πέτρα ή πόλις πη μεν εκ %αλάθ6ης άπρόβοδός

έδτι, πη δε έκ πετρών άποτόμων, αϊ ταύτη πανταχόθεν μ

άνέχονβιν' άφ' ον δη και την προβηγορίαν έλαχε

19 ταύτην. μίαν δε εΐβοδον έν τω δμαλεΐ έχει, καϊ ταύ-

την ον λίαν ενρείαν κρημνοί γάρ αντης εφ εκάτερα

20 έξαίβιοι άποκρέμανται. ένταν&α προορώμενοι τά πρό

τερα οί την πόλιν δειμάμενοι, μη βφίβι το εκείνη τον ά

περιβόλον μέρος έπίμαχον εί'η, τείχη μακρά παρά τον

κρημνόν έκάτερον της εΐβόδον έπϊ πλείβτον πεποίηνται.

21 τούτων τε τών τειχών έκατέρω&ι πύργονς έτεκτήναντο

22 δύο, ονχ ηπερ εΐώ&ει, αλλά τρόπω ετέρω. κενόν γάρ

19—20 πη—πη ϋίηά.] πη—πή Ρ || 29 ίτέρω Ρ ίη οοηίβχίπ]

γρ. τοιώδε Ρ ίη πιαΓ£.
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τό έν μέβω της οίχοδομίας χωρίον ούδαμή εΐαβαν, άλλ '

όλους έχ γης άχρι ές νψος μέγα τους πύργους λί&οις

παμμεγέ&εβιν αλλήλων έχομένοις είργάβαντο, όπως δή

χριω ή μηχανή άλλη ως ήχιβτα χαχαβείοιντο. τα μεν

5 ούν Πέτρας τοϋ περιβόλου ταύτη πη έχει. Πέρβαι ί^23Β228

λά&ρα ές την γην χατώρνχα ποιηβάμενοι ένερ%-εν

δατέρου των πύργων έγένοντο, των τε λί&ων έν&ένδε

πολλούς έχφορονντες, ί,ύλα ές την έχείνων έτί&εντο

χώραν, απερ όλίγω ϋβτερον έχανβαν. η τε φλόξ χατάτ2ί

ίο βραχύ αίρομένη διέ&ρυψε μεν την των λί&ων Ιδχύν,

ολον δε τον πύργον χαταβείϋαβα έχ τον αίφνιδίου ες

τό έδαφος χα&εϊλεν αύτίχα. 'Ρωμαΐοι δε, οΐ έν τω 25

πύργω ήβαν, τοβοΰτον των ποιουμένων ηβ&οντο πρό-

τερον, οβον αύτώ μή ί,υμπεβεΐν ές το έδαφος, άλλα

ιδ φυγόντες έντος τοϋ της πόλεως περιβόλου γενέύΟ-αι.

παρήν, τε ήδη τοις πολεμίοις έν τω δμαλεΐ τειχομα- 26

χονβι πάνω \έν\ ονδενΐ την πάλιν χατά χράτος έλεϊν. Ρ 130

δώ δή χατωρρωδηχότες 'Ρωμαΐοι τοις βαρβάροις ές 27

λόγους ήλ&ον, χαι τα πιβτά υπέρ τε των δωμάτων

20 χαι των χρημάτων προς Χοβρόου λαβόντες βφας τε

αύτούς χαΐ την πόλιν ομολογία παρέδοβαν. ούτω μεν

Πέτραν Χοβρόης εϊλε. χαι τα μεν Ιωάννου χρήματα 28

λίαν αδρά εύρων αύτός έλαβε, των δε άλλων ούδενός

ούτε αντδς ούτε τις των Περβών ήψατο, άλλα 'Ρω-

25 μαϊοι τα βφέτερα αύτών έχοντες τω Μήδων βτρατώ

άνεμίγνυντο.

ιη'. Έν τούτω δε Βελιβάριός τε χαϊ ό 'Ρωμαίων

βτρατος, ούδέν τι πεπυβμένοι ών ταύτη έπράββετο,

17 [έν~\ ονβΐνϊ] έν άθΐβνιί Βγη,τηι, Ϊ0Γί»88β 80ΓίΙ)βηάιιιη 8βΐ:

αν ούβινϊ, οί. V 3, 29

Ιό*
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κόβμω πολλώ εκ Λάρας πόλεως έπΐ Νίβιβιν ηειβαν.

2 έπειδή δε της όδοΰ κατά μέβον έγένοντο, Βελιβάριος

μεν εν δεξιά τό βτράτευμα ηγεν, ού δη πηγαί τε

υδάτων διαρκείς ηβαν και πεδίον άπαβιν ένβτρατοπε-

3Β229ί£·υ0«(9'9·αι Ίκανώς εχον. ένταύ&ά τε ϋτρατόπεδον 5

έκέλευε ποιεϊΰ&αι δβον από βταδίων δύο και τεββα-

4 ράκοντα Νιοίβιδος πόλεως, οΐ δε άλλοι ζύμπαντες εν

δαύματι μεγάλω έποιοϋντο, ότι δη ουκ άγχιβτά πη

έ&έλοι τον περιβόλου 6τρατοπεδεύε6&αι, τίνες δε ώς

5 ηκιβτά οϊ επεβΟ-αι ή&ελον. διό δή Βελιβάριος των ίο

αρχόντων τοις άμφ' αυτόν ουβιν ελεζεν ωδε „Έμοι

,,μεν ουκ ήν βουλομένω ες απαντάς οβα γινώβκω

,,έζενεγκεϊν. λόγος γαρ εν βτρατοπέδω περιφερόμενος

,,οΰκ οϊδε τηρεϊν τά απόρρητα, έπει κατά βραχύ

6 ,,προϊών μέχρι καΐ ές τούς πολεμίους εκφέρεται, όρων ΐ5

τούς τε πολλούς υμών αταξία πολλή εΐκοντας και

,,αύτόν εκαβτον αύτοκράτορα τοϋ πολέμου έ&έλοντα

,,εΐναι, λέξω τανϋν έν ύμΐν όβα χρην βιωπαν, έκεϊνο

,,μέντοι πρότερον ύπειπών, ώς πολλών έν βτρατια

,,γνώμη αύτονόμω χρωμενων γενέβ%·αι τι των δεόντων «ο

7 ,,άδύνατον. οίμαι τοίνυν Χοβρόην έφ ' έτερους Ιόντα

,,βαρβάρους ώς ηκιΰτα φυλακής τίνος αυτάρκους χωρίς

,,την οίκείαν άπολιπεϊν γην, άλλως τε και τη"νδε τήν

,,πόλιν, τ\ πρώτη τε τυγχάνει ούβα και πάβης της

8 ,,έκείνου γης προβεβλημένη. έν η βτρατιώτας ευ οΐδα α

,,οτι τοϋούτους τε τό πλη&ος και τοιούτους την άρετην

,,κατεβτήβατο ωβτε Ικανούς είναι ταΐς παρ' ημών έφό-

,,δοις έμποδών βτήβεβ&αι. καΐ τό παράδειγμα έγγύ&εν

10 δώ] Ιιίηο Π1Γ8118 νθ \\ 12 γινάακων V || 13 έν] έν τώ θ \\

16 είχοντας] τήκοντας ν\\ 17 αντόν Ηοβδοΐι.] αντώνΥΟ, αντόν Ρ \

ίχαατοςΡ || 18 ήμ,ϊννθ || 23 γήν ΟΏΧ. νθ \\ 27 ταϊς] τονς V ||

28 οτήβαβδαι V
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,,νμΐν. Ναβέδην γάρ βτρατηγον τούτοις έπέβτηβεν, 9

„0£ δη μετά γε τον Χοβρόην «ντον δό^η τε και τω Β 230

,,αλλω άί,ιώματι πρώτος έν Πέρβαις είναι δοχεί. δν 10

,,εγωγε οϊμαι καϊ άποπειράβεβϋ-αι της ήμετέρας δννά-

,,μεως καϊ την πάροδον ήμϊν ονδενΐ αλλφ τρόπω η

γ,μάχη τινί προς ήμών ηΟύη&έντα ένδώβειν. εΐ μεν 11

,,οϋν αγχιβτά πον της πόλεως η ξνμβολη εΐη, ονκ έχ

,,τοϋ άντιπάλον ημϊν τε καϊ Πέρβαις ό άγων έβται. Ρ 131

,,αΰτοί γάρ ίκ τον έχνρον έπεξιόντες ενημερήβαντές 12

,,τί, «ν οντω τύχη, επί πλεϊβτον %·αρρήβονβιν ίπι&ή-

,,βεβ&αι καϊ ήββη&έντες ενπετώς διαψεύδονται την

,,ήμετέραν έπί&εβιν. δι όλίγον γάρ ήμϊν η δίωζις 13

,,έβται και τη πόλει έν&ένδε ούδεν γενήβεται βλάβος,

,,^ν τοις τειχομαχονβιν άνάλωτον ονβαν βτρατιωτών

,,αντης άμννομένων οράτε δήπον. τ\ν δέ γε των πο- 14

,,λεμίων ένταν&α ήμϊν ές χείρας Ιόντων χρατήβωμεν,

,,τήν πόλιν έζελεϊν πολλην τινα, ώ ξννάρχοντες, ελπίδα

,,εχω. φεύγονβι γάρ τοίς έναντίοις πολύν τινα δρόμον Ιό

,,ή άναμιχ%έντες εΐβω πνλών, ώς το είκός, %ννειβπε-

,,βούμε&α, η προτερηβαντες αντονς μεν έφ' έτέρας

,,τινός άναγχάβομεν τετράφ&αι τε και διαφνγείν χώρας,

,,ημίν δε αντοίς Νίβιβιν των άμννομένων χωρίς εύά-

,,λωτον χαταβτήβομεν."

Ταντα Βελιβαρίον είπόντος οΐ μεν άλλοι πάντες 16

Ιπεί&οντό τε καϊ ϊ,νν αντω βτρατοπεδενβάμενοι έμεναν.

Πέτρος δε Ίωάννην έταιριβάμενος, ος των έν Μεβο-

1 νμίν ν& ΡΓ. ΠΙ. ΟΟΓΓ., Ρ ρΓ. πι.] ήμϊν θ ρΓ. ΠΙ., Ρ ΟΟΓΓ. ||

1—231, 21 Ναβί&ην—αντής άβ8«ηί; ίη Ρ ί'οϋο ίηίβΓ0Ϊ80 || 4 άπο-

πιιράβΐα&αι ϋΐηά.] άποπειράααβ&αι οοάά. || 7 ζνμβονλή Θ ||

9 όχνροϋ 6τ || 10 9αραηαονΰΐν & || 16 ένταν&α οώχ. θ \\ 18 ίρό-

μον ΟΠί. V \\ 19 άναμιχ&έντες V] άναμιχ&ιίαιν (χ
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ποτάμια καταλόγων άρχων μοίραν ον φανλην τινά

τον βτρατον ε'ιχεν, ονκ άπο&εν τον περιβόλόν, άλλ'

17 οβον άπο βταδίων δέκα έλ&ών ηβνχή έμενε. Βελι-

Β 231 βάριος δε τονς τε ξΰν αύτώ ως είς παράταξ,ιν εβτηβε

καΐ τοις άμψι τον Πέτρον έπέβτελλεν ώς έπι ζνμβολγι 5

παρατάββεβ&αι μέχρι αντος βημήνη, εν τε εΐδέναι ώς

οΐ βάρβαροι περι μεβημβρίαν έπι&ήβονται βφίβιν,

εκείνο δηλονότι έν νώ έχοντες, οτι δη αύτοι μεν τρο

φής ές δείλην δψίαν μεταλαγχάνειν εΐώ&αβι, 'Ρωμαϊοι

18 άμφι μεβημβρίαν. Βελιβάριος μεν ταντα παρτινει' ίο

οι δε ί,νν τω Πέτρφ έν ονδενι τάς έντολάς ποιηβά-

μενοι άμφί τε ήμέραν μέβην τω ήλίω άχ&όμενοι (έβτι

γαρ το χωρίον έπιεικώς ανχμώδες) τά τε οπλα χατέ-

&εντο και των πολεμίων άφροντιβτήβαντες βιχύονς

ένταϋ&ά πη φνομένονς κόβμω ονδενΙ περιιόντες κατή- 15

19 β&ιον. οπερ κατιδών 6 Ναβέδης δρόμω πολλώ έπήγεν

20 έπ ' αντονς το Περβών βτράτενμα. 'Ρωμαϊοι δε (ον

γαρ έλα&ον αντονς έκ τον περιβόλου έξ,ιόντες οί βάρ

βαροι, έπει χα&εωρωντο λαμπρώς ατε έν πεδίω νπτίω

Ιόντες) παρά τε Βελιβάριον έπεμπον, άμννειν βφίβι ?ο

παρακαλοϋντες, και αντοϊ τά μεν οπλα άνελόμενοι,

21 άκοβμία δέ και &ορνβω έχόμενοι υπηντίαζον. οί δε

άμφι Βελιβάριον, ονπω παρά βφάς τον αγγέλου άφι-

κομένον γνόντες διά τον κονιορτον τήν Περβών έφο-

14—16 βικνους—χατήβ&ιον] οϋ&ί Βιαϊά. 8. ν. αίχνον βΐ 8ο1ιο1.

αά ΑτΪΒίορΙι. Αόρατη. 519

3 Ζμενεν (τ || 4 αύτώ ϋΐηά.] αντώ νοάά. \ ές θ || 8 δηλον

ότι] δηλονότι οτι V || 9 δείλην] δηλην V || 10 βελιοβ. Πιο βί ίηίτα

ρ8.88πη(? Ι 11 ονδενΙ (λόγω) Ηβτν., ονδενϊ ηόαμω 8πϊά. βί 8ο1ιο1. ||

(.4.

23 παρά] π Ο
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δον, έβοή&ουν δρόμω. έπελ&όντες τε Πέρβαι 'Ρω- 22

μαΐονς ουχ νποβτάντας την έφοδον πάνω ούδενι ές

φυγήν έτρεψαν, έπιβπόμενοι δε πεντήκοντα τε διέφ&ειραν

καϊ το τον Πέτρου βημεϊον άρπάβαντες έβχον. άπαν- 23

5 τάς τε αν εν ταύτη δη τη διώξει εκτειναν ές ουδεμίαν Β 232

άλκήν δρώντας, εΐ μή Βελιβάριός τε και ό ξϋν αντώ

βτρατός κατάλαβαν διεκώλνβε. πρώτους γαρ απάντων 24

ξϋν δόραβι μακροΐς τε και βυχνοϊς Γότ&ους ίπιόντας

Πέρβαι ουχ ύπομείναντες ές φυγήν ώρμηντο. έπιβπό- 25

ίο μενοί τε 'Ρωμαϊοι ξύν Γότ&οις πεντήκοντα και εκατόν Ρ 132

εκτειναν. δι δλίγου γαρ της διώξεως γενομένης οΐ

λοιποί κατά τάχος έντός τοϋ περιβόλου έγένοντο. τότε 26

μεν οϋν 'Ρωμαϊοι ζύμπαντες ές το Βελιβαρίον βτρατό-

πεδον άπεχώρηβαν, οί δ'ε Πέρβαι τ$ έπιγινομένη

15 ημέρα έν πύργω τινι έβτηβαν αντί τροπαίου το Πέ

τρου βημεϊον, άλλάντάς τε αΰτοϋ άποκρεμάβαντες τοις

πολεμίοις ζύν γέλωτι έπετώ&αζον, έπε\ιέναι μέντοι

ούκέτι έτόλμων, αλλά την πόλιν έν τω άβφαλεϊ διε-

φΰλαββον.

βο ι&'. Βελιβάριός τε Νΐβιβιν όρων έχυράν ΰπερφυώς

ουβαν, έλπίδα αυτής ούδεμίαν έχων άλώβεως πέρι,

πρόβω Ιέναι ήπείγετο, όπως τι εξ έπιδρομής τοις πο

λεμίοις λυμήνηται. αρας τοίννν παντι τω βτρατω 2

έπίπροβ&εν 'ήει. άνΰβαντές τε ημέρας όδόν φρονρίω

ϊ.-) ένέτυχον, δ Σιβαυράνων καλοϋβι Πέρβαι. ένταϋ&α 3

Ιό—17 ϊατηααν—έπιτώ&αζον] αντί τροπαίου ΐοτηααν τω

στρατηγώ αημιϊον κτλ. 8υϊά. 8. ν. άλλαντοπώλης

3 έπιαπωμενοι V || 6 ονδεμίαν] οΰδε μίαν Ύ(χ || 9— 10

έπιαπωμενοι V || 14 έπιγινομένη (χ || 16 άΐλ&ντάς 8υϊά.] άλάντάν,

άΙΙαντώ β || 17 βνν 8αίά. | έπετώ&αξον 8αϋ.] νπετώδαζον οοάά.. ||

20 δχνράν β \ 25 Οιοανρανον V, οιοανραν&ν Ο, Οιοαβράνων Ρ



232 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ Π. 19.

πλη&ός τε οικητόρων και ιππείς όκτακόβιοι Περ-

βών άριβτοι φνλακην είχον, οίς άνηρ δόκιμος, Βληβχά-

4 μης όνομα, έφειβτήκει. 'ΡωμαΙοι δε άγχιβτά πη τον

Β 233 φρονρίον δτρατοπεδενβάμενοι ές πολιορκίαν κα&ίβταν-

το, προββολήν τε τω περιβάλω ποιηβάμενοι άπεκρον- 5

5 β&ηβαν, πολλούς τι] μάχη άποβαλόντες. τό τε γαρ

τείχος ες άγαν έχνρον έτνγχανεν ον και οί βάρβαροι

καρτερώτατα έν&ένδε τονς επιόντας ημννοντο. δώ δη

τους άρχοντας απαντάς %νγκαλέβας Βελιβάριος ελεζε

6 τοιάδε ^Εμπειρία πολέμων πολλών, άνδρες άρχοντες, ίο

,,δέδωκεν ημΐν έν τοις των πραγμάτων άπόροις

,,προοράν τε τά %νμβηβόμενα χαΐ δννατοΐς εϊναι προ

7 ,,τών δεινών ελέό&αι τά χρείββω. έπίόταβ&ε τοίννν

,,πηλίκον εβτι κακόν ΰχράτενμα ές γην πολεμίαν, πολ-

,,λών μεν όχνρωμάτων, πολλών δε μαχίμων έν τούτοις ΐ5

8 „άνδρών όπιβδεν άπολελειμμένων, πορενεθ&αι. όπερ

,,καΐ ημΐν εν γε τω παρόντι τετνχηκεν. έπίπροϋ&εν

,,γάρ Ιονόιν ημΐν έν&ένδε τε και έχ Νιβίβιδος πόλεως

,,επόμενοι λά&ρα τών πολεμίων τίνες έν χωρίοις, ώς

,,τό εικός, κακονργηβονβιν έπιτηδείως αντοϊς προς 2ο

9 ,,ένέδραν η χαι άλλην τινά έπιβονλην έχονβιν. ην

,,δέ πη καΙ άλλος άπαντήβη βτρατος εί'ς τε μάχην

,,κα&ιβτώνται, προς έχατέρονς μεν ήμϊν ανάγκη τετάζε-

,,β&αι, πά&οιμεν δ' αν οντω προς αντών τά άνηχεβτα'

,,έώ γάρ λέγειν ώς και πταίβαντες έν τη ζυμβολη, αν 25

,,οντω τύχοι, έπάνοδον ές 'Ρωμαίων την γην ονδεμιά

2 άριστον νθ || 2—3 βληβχάμης Ρ] βληομάχης V, βλημάα-

χης 6τ || 7 δχυρόν Ο \\ 12 ανμβηαόμενα Ρ [| 17 έπίπροα&ε Ρ \\

18 Νιαίβιδος] νιβίβεως V || 21 Ενεδραν Ύ(χ \ 'έχοναιν] Εχον

τες Ο || 22 «αϊ άλλος Ρ] χαϊ ομ. νθ || 23* κα&ιατωνται]

κα&ιστώμεν (χ || 23—24 τετάζαβδαι Ρ || 24 πά&ημεν V ||

25 πταίααντας V
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^μηχανή το λοιπόν έ%ομεν. μη τοίννν άλογίβτω βπονδη 10

,,χρώμενοι [έφ'] ημάς αύτονς έβκνλενκότες φαινώμε&α, Ρ 133

,,μηδέ τω φιλονείκω τά 'Ρωμαίων πράγματα βλάψωμεν.

,,τόλμα μεν γαρ άμα&ής ές 'όλε&ρον φέρει, μέλληβις

,,δε βώφρων ες το βώξειν αεί τούς αντί] χρωμένονς Β 234

,,'ικανώς πέφνκεν. ημείς μεν ονν ένταϋ&α έγκα&εζό- 11

,,μενοι έί,ελεϊν πειρώμε&α το φρονριον τόδε, Άρέ&ας

,,δέ ξύν τοις έπβμένοις ές τά έπΐ Άββνρίας χωρία

,,θτελλέβ&ω. Σαρακηνοί γάρ τειχομαχεϊν μεν εΐβιν 12

,,άδννατοι φνβει, ές δε το ληίζεβ&αι πάντων μάλιβτα.

,,δεζιοί. βννειββαλονβι δε αντοίς και βτρατιώται των 13

,,μαχίμων τίνες, οπως αντοί τε, μηδενός μεν έναντιώ-

,,ματος βφίβι φανέντος, τά άνηχεβτα τους προβπεβόν-

,,τας έργάβωνται, ην δέ τι άπαντήβη πολέμιον, ενπετώς

,,άναχωρονντες είς ημάς βώξοιντο. καΐ ημείς έζελόν- 14

,,τες, ην &εος ^έλη, το φρονριον, οντω δη παντι τω

,,βτρατω Τίγρην ποταμόν διαβαίνωμεν, ού δεδιότες

,,μεν τονς οπιβ&εν κακόνργήβΌντας, εν δε είδότες οπη

,,ποτε τοις Άββνρίοις τά πράγματα έχει."

Ταντα είπων Βελιβάριος εν τε λέγειν άπαβιν έδοζε 15

και το βονλενμα . εν&νς έπετέλει. Άρέ&αν τε \νν τοις

έπομένοις έπι 'Αββνρίας έκέλενεν ίέναι καΐ αντοΐς

βτρατιώτας διακοβίονς τε και χιλίονς ζννέπεμψεν, ων

δη οι πλεϊβτοι των ύπαβπιβτών των αντον ηβαν, δο-

ρνφόρονς αντοΐς έπιβτησας δύο, Τραϊανόν τε χαΐ

2 [ίφ'] ήμ&ς] ϊηοΐυβΐ έφ' | έαχνλενκότες νθ] ίΰχεχληκό-

τις Ρ | φαινόμε&α V || 3 μηδε] μη άε οοάά. || 4 άμαβ·ϊί5 V ρΓ.

π. θ I μίληαις V || 5 σώφρων νθΡ ρΓ. κι.] σώφρον Ρ ΟΟΓΓ. ||

6 Ικανή βηρβΓΒΟΓ. ως Ρ || 8 βνρίας νθ \ χωρία νθ] οη. Ρ || 9 γαρ

ν&] μ,ϊν γάρ Ρ || 12 μεν οία. νθ \\ 17 τίγρην V] τίγριν θ,

τίγρητα Ρ | άεδιόντες V || 18—19 οπη ποτε νθ] οπως Ρ ||

25 τραϊνόν V
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Ίωάννην τον Φαγαν χαλούμενον, άμφω άγα&ούς τά

16 πολέμια, χαΐ αύτοίς μεν ΪΛρέ&α πει&ομένοις άπαντα

πράββειν έπέβτελλεν, Άρέ&αν δε άπαντα έκέλευε τά

εν ποβϊ ληιϋάμενον ούτω τε ές το βτρατόπεδον έπα-

νήκοντα άπαγγέλλειν βφίβιν οποίά ποτε δυνάμεως 5

17 πέρι τοις 'Αβΰυρίοις τά πράγματα εΐ'η. οι μεν ονν

άμφΐ τον Άρέ&αν Τίγρην ποταμόν διαβάντες έν

ΙβΒΖΖβΆδβυρίοις έγενοντο. ον δή χώραν *·£ άγα&ήν ενρόν-

τες καΐ μακρόν χρόνου άδήωτον, ταντην τε άφύλαχτον

ούδαν, έ% επιδρομής πολλά λψβάμενοι των εκείνη ίο

19 χωρίων χρήματα μεγάλα περιεβάλλοντο. τότε δε Βελι

σάριος των τινας Περσών ζυλλαβων, ένδεϊν τοις έν

20 τω φρουρίω τά επιτήδεια παντελώς εμαϋ·εν. ου γάρ,

ωσπερ έν Αάρας τε και Νισίβιδι πόλει, έν δημοσίφ

τάς έπετείους τροφάς άποτί&εσΟ-αι νενομίκαδιν, άλλα 15

πολεμίων στρατού άπροδδοκήτον σφίσιν έπιπεβόντος

21 έσκομισάμενοί τι των αναγκαίων ουκ εφ&ηβαν. αφνω

δε πολλών ές το φρούριον καταφνγόντων, των έπιτη-

22 δείων τι] απορία, ως το εΙκός, έπιέξοντο. α δή Βελι

σάριος γνούς Γεώργιον έπεμψεν, άνδρα ζυνετώτατόν »ο

τε και των απορρήτων αντω κοινωνοϋντα, άποπειρα-

βόμενον των [εν] ταύτη ανθρώπων, εϊ πως ομολογία

23 τινϊ δύναιτο τό χωρίον έλεΐν. Γεώργιος δε παραί-

νεβίν τε ποιησάμενος καΐ πολλά ές αυτούς έπαγωγά

εΙπών έπεισε τά πιβτά λαβόντας άμφι τη σωτηρία 25

14 οί. ΖαΛ. 118, 6

1 φαγάν Ο || 3 έπέτελλεν Ρ | έκέλενΰε θ || 6 άβνρίοις Ο ||

7 τιγρην V] τίγριν θ, τίγρητα Ρ || 9 ταύτη Ρ || 14 δάραις Ρ |

νιβίβιβι ν\\ 15 άποτί&εσ&αι οία. θ || 16 έπιπεβόντος] ΐτι πεσόν

τος V || 21 αντώ] αϋτων V || 22 [έν] άθΐθνϊί ΗβΓ\ν. || 23 <Μ ΥΘ]

τε Ρ
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βφας τε αυτούς χαι το φρούριον ένδοϋναι 'Ρωμαίοις.

ούτω Βελιβάριος το Σιβαυράνων ελών τους μεν οΐχή- 24

τορας απαντάς Χριβτιανούς τε χαϊ 'Ρωμαίους το άνέ-

χα&εν 'όντας, ά&ώους άφηχε, τους δε Πέρβας ξνν τω

5 Βληβχάμη ές Βυζάντιον έπεμψε, χαι τον τον φρουρίου Ρ 134

περίβολον ές έδαφος χα&εϊλε. βαβιλεύς τε ου πολλω 25

ύβτερον τούτους τε τούς Περβας χαι τον Βληβχάμην

ές Ίταλίαν Γότ&οις πολεμήβοντας έπεμψε, τά μεν ουν

άμφΐ τω Σιβαυράνων φρουρίφ ταύτη έχώρηβεν.

ίο Άρέ&ας δε, δείβας μή την λείαν προς 'Ρωμαίων 26Β236

άφαιρε&είη, ούχέτι άναβτρέφειν ες το βτρατόπεδον

η"&ελε. πέμψας ουν των οΐ επομένων τινάς έπι χατα- 27

άκοπη δή&εν τω λόγω έχέλευε λά&ρα ως τάχιβτα

έπανηχοντας βημηναι βφίβιν, οτι δή πολύς τις πολε-

15 μίων βτρατος άμφι τοϋ ποταμού την διάβαβιν εΐη.

δώ δη Τραϊανω τε χαι Ιωάννη παρηνει έτερα Ιοϋβιν 28

οδω έπανήχειν ές 'Ρωμαίων την γην. παρά μεν ούν 29

Βελιβάριον ούχέτι ήλ&ον, έχοντες δε ποταμον Ενφρά-

την έν δεξιά ούτω ίή Θεοδοβιούπολιν την προς

2ο τω Άβόρρα ποταμω ϊχοντο. Βελισάριος δε χαϊ 6 'Ρω- 30

μαίων βτρατος ούδεν περί τοϋ βτρατεύματος τούτου

πν%όμενοι ηβχαλλον, ές τε δέος χαι ύποψίαν ούτε

φορητήν τινα ούτε μετρίαν έμπίπτοντες. χρόνου τε 31

βφίβιν έν ταύτη δή τη προβεδρεία τριβέντος βυχνοϋ

25 ζυνέβη πολλοίς των βτρατιωτών πυρετω δυβκόλω έν-

ταϋ&α άλωναΐ' αύχμηρά γαρ Μεβοποταμία η Περβών

2 αιβαυρανόν V \\ 4 συν Ρ \\ 5 βλησχάμη V] βλησμάχη (τ,

βλησχάνη Ρ \ τό βυζάντιον Ρ \ ίπεμψεν θ || 7—8 χαϊ—Επεμψε

οτα.. ίτ || 9 φρουρίω] χωρίω (χ || 11 άψαιρε&ϊ) V || 14 σημήναι]

βυμ ήναι βΓθ,βο β Ρ \\ 14—15 πολύς τις πολεμίων ν&\ πολεμίων

πολύς τις Ρ || 19 &εοδοσίου πάλιν θ || 22 ήσχαλον & || 24 προσ-

εδρία Ο
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32 κατήκοος νπερφνώς έβτιν. οϋπερ αηδείς οντες 'Ρω-

μαϊοι καϊ διαφερόντως οΐ έκ Θράκης ορμώμενοι,, έν

χωρίω έκτόπως ανχμώδει και καλνβαις τιβι πνιγηραίς

ώρα &έρονς δίαιταν έχοντες, ένόβηβαν όντως ώβτε

33 ήμι&νητες το τριτημόριον τον βτρατον έκειντο. άπας β

μεν ονν 6 βτρατός έν&ένδε τε άπαλλάββεβ&αι και οτι

τάχιβτα ές την οίκείαν γην έπανηκειν εν βπονδτβ είχον,

μάλιβτα δε απάντων οΐ των έν Αιβάνω καταλόγων

άρχοντες, 'Ρεκί&αγγός τε καϊ Θεόκτιβτος, δρώντες οτι

δη και 6 χρόνος το Σαρακηνών άνά&ημα παρωχηκεν ίο

34Β237 ^δη. Βελιβαρίω γονν βνχνά προβιόντες έδέοντο βφας

αντίκα άφεϊναι, μαρτνρόμενοι ώς Άλαμοννδάρω τά τε

έπΐ Αιβάνον καϊ Σνρίας χωρία ένδόντες κά&ηνται

αντον ούδενι λόγω.

35 ζ/ιό δη Βελιϋάριος απαντάς ζνγκαλέβας τονς αρ- ΐδ

36 χοντας βονλην προν&ηκεν. ού δη άναβτάς πρώτος

Ιωάννης δ Νικήτον νίδς ελεζε τοιάδε ,,'Άριβτε Βελι

σάριε, βτρατηγον μεν οντε την τνχην οντε την άρε-

,,την έκ τον παντός χρόνον γεγενήβ&αι τοιούτον οΐμαι

37 ,,οΐος αύτος εί. δόζα τε αντη ον Ρωμαίων κεκράτηκε «β

38 ,,μόνον, άλλα και βαρβάρων απάντων, ταντην μέντοι

^βεβαιότατα διαφνλάί,εις την ενκλειαν, η"ν γε ζώντας

,,ήμ&ς ές 'Ρωμαίων την γην διαβώβαβ&αι δννατός

,,εΐης' ώς ννν γε ημϊν τά της έλπίδος ονκ έν καλώ

,,κεϊται. οντωβΐ γάρ μοι περί τονδε τον βτρατον βκό- ?»

39 ,,πει. Σαρακηνοί μεν και οΐ τών βτρατιωτών μαχιμώ-

,,τατοι Τίγρην ποταμόν διαβάντες, ήμέραν ονκ οΐδα

8 Διβάνψ] βελισαρίω Υΰτ Η 9 'Ριχί&αγγός] έρχί&αγγος Ρ \\

10 άνά&ημα] άνάϋ*ημα βηρβΓΒΟΓ. βνν β || 12 μαρτυρώμενοι Ο

ρΓ. πι. οογγ. || 15 βνγχαλέβας V || 18 οϋτε—οΰτΐ] οϋδϊ—ο·ύίέ

οοάά. || 21 ταύτη Ρ || 25—26 ΰχόπεί] αχοπείν ίπειβι Ο || 27 τί

γρην V] τίγριν Ο, τίγρητα Ρ | ημέραν οτα. θ
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φπόβτην άνω ές τοντο τύχης άφίχοντο ωβτε ουδε

,,άγγελον πέμψαι τινά παρ' ημάς ί'βχνβαν 'Ρεκί%·αγγός

,,τί χαι Θεόχτιβτος άποπορενβονται, ώς δρας δήπου- Ρ 135

„&εν, αντίκα δη μάλα τον Άλαμοννδάρον βτρατον έν

5 ,,Φοι'νιξι μέβοις είναι οΐόμενοι, αγοντά τε καϊ φέροντα

,,ξύμπαντα τά εκείνη χωρία, των δε λειπομένων οΐ 40

^νοβονντές είΰι τοβούτοι το πλή&ος ωβτε τους &ερα-

,,πεύβοντάς τε και κομιοϋντας ες 'Ρωμαίων την γην

,,έλάββονς αύτών παρά πολύ τον άρι&μόν είναι, τού- 41

ίο ,,των τοιούτων όντων, ί^ν τι ζνμβαίη πολέμιον η

,,αντοΰ μένονβιν η όπίβω Ιοϋβιν ημϊν άπαντηβαι, ούδ' Β 238

,,οίν τις άπαγγεΐλαι τοις έν Λάρας 'Ρωμαίοις δύναιτο

,,τό ζνμπεβόν πά%·ος. τό γάρ έπίπροβ&έ πη Ιέναι 42

,,ονδε λόγω οίμαι δυνατόν είναι, ε'ως ονν ετι λείπεταί

15 ,,τις έλπίς, τά ές την έπάνοδον βουλεύεβ&αί τε και

,,πράββειν ζννοίβει. τοις γάρ ές κίνδννον άλλως τε 43

,,και τοιούτον κα&εβτηκόβι μη τ·ην βωτηρίαν διαβκο-

,,πεΐβ&αι, άλλά την ές τούς πολεμίους έπιβονλην

,,πολλή άνοια." τοβαϋτα Ιωάννης τε είπε καϊ οι 44

20 λοιποί πάντες έπήνεβαν, ές τε δόρνβον κα%-ιβτάμενοι

τήν άναχώρηβιν κατά τάχος ποιεΐβ&αι ήζίονν. διδ 45

δη Βελιβάριος πρότερον τούς νοβοϋντας έν τοις νπο-

ζνγίοις έν&έμενος νπηγεν όπίβω το βτράτευμα. έπειδη 46

τε χάχιβτα έν γ·η τη 'Ρωμαίων έγένοντο, άπαντα μεν

25 τά τω Άρέ&α είργαβμένα έγνω, δίκην μέντοι λαβείν

ονδεμίαν παρ' αντοΰ Ιβχυβεν, έπεί οΐ ές δψιν

1 όπόβτην ΒΟΓΪρΒί] οπως την οοάά. αϊ. Ή,γ 2 ρ. 21 | Ρ |

τύχης ν(τ] τάχος Ρ || 2 ρεγχί&αγγος Ρ || 10 τοοοντων V || 13 έπί-

ποοβδιν θ | «η οω. Θ || 14 ϊτι Ο». V \\ 15 βονλεα&αι νθ ||

20 πάντες ν(τ] άπαντες Ρ || 25 λαβείν] λαβην V \\ 26 ονδε

μίαν ΥΟ
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ονκέτι ήλ&εν. ή μεν ονν 'Ρωμαίων έββολή ες τοϋτο

έτελεντα.

47 Χο6ρόη δε Πέτραν έλόντι Βελιβάριος έββαλων ές

γήν την Περβίδα ήγγέλλετο και ή άμφι πάλιν Νίβιβιν

ζνμβολή, φρονρίον τε τον Σιβανράνων ή αλωβις, χαι 5

οβα Τίγρην ποταμον διαβάν το ξΰν τω Άρέ&α βτρά-

48 τενμα έπραββεν. αντίκα τε φνλακήν έν τη Πέτρα

καταβτηβάμενος %νν τω αλλω βτρατω και 'Ρωμαίων

49 τοις άλονβιν ες τά Περβών ή&η άπήλαννε. ταϋτα μεν

έν τη δευτέρα Χοβράον έββολϊ) ξ,ννηνέχ&η γενέβ&αι. ίο

Βελιβάριος δε βαβιλεΐ ές Βνξάντιον μετάπεμπτος έλ&ων

διεχείμαξεν.

Β 239 ». 542 κ'. "Αμα δε ήρι άρχομένω Χοβρόης ό Καβάδον το

τρίτον βτρατω μεγάλω ες γήν την 'Ρωμαίων έβέβαλλε,

2 ποταμον Ενφράτην έν δεζια έχων. Κάνδιδος δε , ό ΐδ

Σεργιονπόλεως Ιερενς, έπειδή τον Μήδων βτρατον

'άγχιβτά πον ηκειν έπν&ετο, δείβας περί τέ οι αντώ

καΐ τη πάλει, έπει χρόνω τω ζνγκειμένω Χοβράη τά

Ρ 136 ωμολογημένα ως ήκιβτα έπετέλεδεν, έν τω των πολε

μίων βτρατοπέδω γενόμενος παρητεΐτο Χοβρόην μη οι 20

3 δια ταϋτα χαλεπώς έχειν. χρήματα μεν γαρ ονδεπώ-

ποτε αύτω γεγονέναι, καϊ διά τοντο αρχήν ονδε βεβον-

λήβ&αι Σονρηνονς ρνεβ&αι, βαβιλέα δε Ίονβτινιανον

17—18 ίείσοτϊ—πόλεϊ] ό δε ίϊίσαϊ %τΧ. 8υΐά. β. ν. δείσαντες

1 ίΐί 6τ II 6 σισανρανων 6τ || 6 τίγριν θ \ ζύν τω (?] ανν

τω V, ξυν Ρ || 7 'έπραβεν V || 14 έαέβαλε V || 15—239, 22 Κάν-

διδος—διενοεϊτο] οτι χάνδιδος ό σεργίου πόλεως Ίερενς κτλ. Η ||

16 ιβρίϋί] βαΰιλενς 8υρθΓ80Γ. ίίρεϊΐί 6γ || 18 χοαρόην V || 19 έπε-

τΆεαε Η || 19—20 ίν τω—χοβρόην] έν χοβρότ) γενόμενος παρτ}-

τείτο αύτόν Η || 21—22 ούδε πάιποτε Ύ&Η || 22—23 βεβουίεν-

β&αι Η || 23 βωρηνούς ΥΟΗ \ δε οπι. Η
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ύπερ τούτων πολλά ίκετεύβας άνόνητος αύτοϋ γεγενή-

β&αι. Χοβρόης δε αυτόν εν φυλακή έβχε, και το 4

βώμα πικρότατα αΐκιξόμενος διπλάβια [τά] χρήματα,

ηπερ ζυνέκειτο, πράττειν ήζίου. δ 0£ αύτον ές Σερ- 5

5 γιούπολιν τινάς Ικέτευε πέμψαι τά κειμήλια ζύμπαντα

τοΰ ένταϋ&α ιερού ληψομένους. και έπει κατά ταϋτα 6

ό Χοβρόης έποίει, των οΐ επομένων τινάς δ Κάνδιδος

ξύν αύτοίς έπεμψεν. οι μεν ούν Σεργιουπολϊται τους 7

παρά Χοβρόου βταλέντας τι] πάλει δεζάμενοι των κει-

ιομηλίων πολλά έδοβαν, άλλο ούδεν βφίβιν άπολελεΐφ&αι

Ισχυριζόμενοι. Χοβρόης δε ταΰτά οΐ άποχρήν ούδαμή 8

εφη, άλλ' έτερα τούτων πλείω λαβείν έδικαίου. πέμπει 9

τοίνυν τινάς τω μεν λόγω διερευνηοΌμένους ές το

ακριβές τά της πόλεως χρήματα, έργω δε την πόλιν

15 κα&έζοντας. και έπεί ουκ έδει Σεργιούπολιν Πέρβαις 10

άλώναι, των τις Σαρακηνών Χριβτιανός μεν, ταττό- Β 240

μένος #£ υπό ΪΑλαμουνδάρω, 'Άμβρος όνομα, νύκτωρ

παρά της πόλεως το τείχος ήκων και τον πάντα λόγον

άγγείλας έκέλευε Πέρβας τη πάλει μηδαμή δέί,αβ&αι.

20 ούτω τε οΐ παρά Χοβρόου βταλέντες άπρακτοι ές 11

αύτον έπανήλ&ον, και ος τω &υμω ζέων την πόλιν

έξ,ελεϊν διενοεϊτο. βτράτευμα ούν ές έξ,ακιβχιλίους 12

βτείλας έκέλευεν ές τε πολιορκίαν κα&Ιβταΰ&αι και

προββολάς τω περιβάλω ποιήβαδ&αι. καΙ οϊ μεν έν- 13

25 ταϋ&α γενόμενοι έργου εΐχοντο, Σεργιουπολϊται δε

καρτερίας μεν τά πρώτα ήμύνοντο, έπειτα (δε~) άπει-

3 τα Ρ] οιη. ν& || 4 ή'«ϊρ ΡΗ, οί. 172, 18—19 | βννίχιιτο Γ||

7 οι οπι. Η || 10 Άλλο] &λλο άε Η || 11 ονάα Ρ, ονάαμον Η ||

16 Σαρακηνών Χριατιανός] χριατιανός ααρακην&ν β || 18 της

πόλεως τό] το της πόλεως Ρ || 20 οί παρα\ ύπο Η | &πραχτονΗ\\

25 βεργιουπολίται Υ\ 26 <^ίέ^> αάάίάί, οππββηιηί οοάά.
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πάντες τε και κατωρρωδηκότες τον κίνδννον έβονλεν-

14 οντο τοϊς πολεμίοις την πάλιν ένδονναι. βτρατιώτας

γάρ ον πλέον η διακοβίονς έχοντες έτνχον. άλλα

"Αμβρος, αύ&ις παρά τον περίβολον ές νύκτα η'κων,

δυοίν ήμέραιν τήν πολιορκίαν διαλύβειν Πέρβας 5

έφαβκε, τον νδατος αντονς παντάπαβιν έπιλιπόντος.

15 δώ δή αντοί μεν ές λόγους τοις πολεμίοις ονδαμη

η'λ&ον, ο'ι δε βάρβαροι δίψει έχόμενοι έί,ανέδτηβάν τε

καΐ παρά Χοβρόην άφίκοντο. Κάνδιδον μέντοι Χοΰ-

16 ρόης ονκέτι άφήχε. χρήν γάρ, οίμαι, αυτόν τά δμω- ίο

μοόμένα ήλογηκότα Ιερέα μηκέτι είναι, ταντα μεν οϋν

τηδε έχώρηβεν.

17 ΈπεΙ δε είς την Κομμαγηνών χώραν ό Χοδρόης

άφίκετο, ην καλονβιν Ενφρατηβίαν, ές λείαν μεν η

χωρίου του άλωβιν τρέπε6&αι ονδαμη η&ελεν, έπεί τά 15

Β 241 έν ποβΐ μέχρι ές Σνρονς τά μεν έζελων, τά δε άργν-

Ρ 137 ρολογήβας πρότερον ετνχεν, ωβπερ έν τοις εμπροβ&εν

18 λόγοις δεδήλωται. γνώμην δε είχεν εν&ύ Παλαιστίνης

άγειν το βτράτευμα, οπως τά τε άλλα και τά έν Ίερο-

ΰολύμοις κειμήλια πάντα ληίβηται. χώραν γάρ ταύτην »

άγα&ήν τε διαφερόντως και πολυχρύβων οίκητόρων

19 είναι άκοη είχε. 'Ρωμαΐοι δε άπαντες, αρχοντές τε και

βτρατιώται, τοϊς μεν πολεμίοις νπαντιάξειν η τη πα-

13 οί. ΤΗβορη. I 219 || 17—18 οϊ. ρ. 168 88.

4 ^κων] ηχον 6τ || 5 δνείν αοάά. || 6 αντοϊς ΘΡ \ έπιλιπόντος

νθΡ Γβα πι. οογγ.] έπιΧιπόντας Ρ ρΓ. πι. | 9—11 Κάνάιδον—

είναι] οτι χάνδιδον τον Ιερέα χοορόης ονκέτι άψήχε χτί. Η ||

9—10 ό χοαρόης θ || 10 έχρήν Η || 10—11 άμ,ωομένα Η \\

11 μ,ηχέτι 7(λΗ] ονχ ΐτι Ρ || 18 έί Ρ \ χομαγηνων νσ || 14 λεϊαν 7"|

16 &Χωβιν] άλώβιιν V | έπει τα] ϊπειτα V || 16 μέχρις V || 17 ωβ

περ ΥΟ] ωβπερ μ,οι Ρ || 22 είχεν Ρ \ Άπαντες οία. Ρ
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ρόδω έμποδών ϊβταβ&αι τρόπω ονδενι διενοονντο, τά

δε δχυρώματα καταλαβόντες ως εκαβτος ήδννατο άπο-

χρην φόντο ταϋτάτε διαφνλάββειν και αντοί 6ωξε6&αι.

Γνονς δε την Περβών εφοδον Ίονο'τινιανός βαβι- 20

5 λενς Βελιβάριον αν&ις έπ' αντονς επεμ-ψεν. δ

ΐπποις τοις δημοβίοις δχούμενος, ονς δη βερέδονς

καλείν νενομίκαβιν, άτε ον βτράτενμα ί,νν αντω εχων,

τάχει πολλώ ές Ενφρατηβίαν άφίκετο, Ίονβτος δε, 6

βαβιλέως ανεψιός, εν Ίεραπόλει ί,νν τε τω Βονξη καϊ

ίο έτέροις τιβι καταφυγών ετνχεν. οΐ δή Βελιβάριον ον 21

μακράν απο&εν ηκειν άκονβαντες γράμματα προς αντόν

εγραψον. έδηλον δε η γραφή τάδε ,,Και ννν ό Χοβ- 22

,,ρόης, ωβπερ οίΰ&ά πον καϊ αντός, έπϊ 'Ρωμαίους

,,έβτράτενβε, βτρατόν μεν πολλώ πλείονα η πρότερον

ΐί ,,άγων, οπη ποτε δε Ιέναι διανοούμενος ονπω ένδηλος

,,ών, πλ<ήν γε δη ότι αντόν άγχιβτά πη άκονομεν

,,είναι, χωρίω μεν ονδενι λνμηνάμενον, δδω δε αεί

„έπΙπροβ%·εν Ιόντα, άλλ' ^κε παρ' ημάς οτι τάχιβτα, 23

,,είπερ οϊός τε εΐ λα&εϊν τό των πολεμίων βτρατόπεδον, Β 242

ίο ,,όπως δη βώς τε αντός βαβιλεϊ εβη και Ίεράπολιν

,,ημϊν ζνμφνλάζης." τοβαντα μεν ή γραφή έδηλον. 24

Βελιβάριος δε ονκ έπαινέβας τά γεγραμμένα ές Εύρω-

πόν τό χωρίον άφίκετο, ο προς Ενφράτη ποταμω

εβτιν. έν&ένδε τε περιπε'μπων πανταχόβε τον βτρατόν 25

85 ήγειρε καϊ αντον τό βτρατόπεδον κατεβτηβατο, άρχοντάς

τε τονς εν Ίεραπόλει ημείβετο τοϊβδε ,,ΕΙ μεν έφ'

5 βιίιαα. Ιιίο βί ΐηίτβ, θ || 6 βερίάους 7<?] μεςίδονς Ρ || 7 αύτώ

ϋϊηά.] αντω βοάά. || 12 ίγραψαν Ο ϋ 15 ίίναι Ρ] ονα. νθ'\\

16 οτι αντόν ΘΡ] αντόν οτι V || 20 ΊεςάποΧιν ΌίηΛ.,] ίι$άν

πόΐιν οοάά. \\ 21 ^νμψνλάξηςνΰτ] φνΐάξης ξ,νν ήμας Ρ \\ έν-

9ίνό*ι νθ] ϊν&εν Ρ

ΡΒΟΟΟΡΙΤΙ8, ΐά. Ή,ΛΧίΐγ. 1. 16
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,,έτέρονς ανθρώπων τινάς, αλλ ' ου 'ΡωμαΙων χατηχόονς

,,ό Χοβρόης χωρεί, εν τε καΐ ώς άβφαλέβτατα νμίν

26 ,,βεβονλενται ταϋτα' οίς γαρ πάρεβτιν ήβνχή μένον-

,,βιν άπηλλάχ&αι κακών, πολλή άνοια ες κίνδννον ονχ

,,άναγκαΐόν τινα Ιέναι' εΐ δε ννν έν&ένδε απαλλαγείς 5

,,ό βάρβαρος οντος έτερα τινί έπιβκήψει βαβιλέως 'Ιίου-

,,βτινιανον χώρα, καΐ ταύτη διαφερόντως μεν άγαϋ·^,

,,φρονράν δε ονδαμή βτρατιωτών έχούβη, εν ί'βτε οτι

,,το ξνν τη αρετή άπολωλέναι τον βεβώβ&αι αμαχητί

27 ,,τω παντι άμεινον. ον γαρ αν βωτηρία τοϋτό γε, ίο

,,άλλά προδοβία δικαίως καλοΐτο. άλλ' ηχετε οτι

,,τάχιβτα ές τον Εύρωπον, ον δή βνλλέ%ας το βτρά-

,,τευμα δλον οβα αν δ &εος διδω Ελπίδα έχω τονς

28 ,^ίολεμΐονς έργάβαβ&αι." ταντα έπεί άπενεχ&έντα οΐ

άρχοντες εΐδον, έ&άρρηβάν τε καΐ Ίονϋτον μεν %νν ΐί

όλίγοις τιβϊν αντον έλιπον έφ' ω την Ίεράπολιν φν-

λάζονβιν, οΐ δε λοιποί τω αλλω βτρατω ές Ενρωπον

ήλ&ον.

48 κα'. Χοβρόης δε μα&ών Βελιβάριον παντι τω 'Ρω-

μαίων βτρατω έβτρατοπεδενβ&αι έν Ενρωπω, πρόβω »

μεν έλαννειν ονχέτι έγνω, των δε βαβιλιχών γραμμα

τέων ί'να, Άβανδάνην όνομα, δόζαν επί %ννέβει πολλήν

έχοντα, παρά Βελιβάριον έπεμψε, τον βτρατηγον οποΐός

8—14 ϊί—έργάβαα&αι] οί. ΟβάΓβη. I 652, 24—653, 5

1 άνδρώπων νθ] άν&ρώπους Ρ || 3—4 μένονβιν] μ,ένιι-

βιν Θ || 7 άγα&ή οπιΪΒΒΠιη βΓΕίΐ ϊη Ρ βρβ,ίΐο ναοηο Γθϋοίο,

αάάϊίηπι ββί Γβο. ίη. || 11 άΙΙ' νθ] άλΐά Ρ | 14 ίπενιχ&ίντα Γ||

15 έ&άραηοαν Ρ \ μεν οιη. Ο \\ 16 ίλειπον V \ ΊεράποΙιν

Ώϊηά.] ίερατιχην ΥΟ, ίεραν πόΧιν Ρ | 16—17 ψνΧάξ,ονβιν Ρ]

φνλάζωβιν V® || 19—20 Ρωμαίων οη. Ρ || 20 Μρώπω Τΐιβορίι. ||

22 Άβανδάξην ΤΗβορΙι. | αννέαει (τ || 23 τύν τε ατρατηγον

χατααχεψόμενον χαϊ τό ατρατόπιδον Τΐιθορίι.
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ποτε εϊη χαταβχεψόμενον , τω δε λόγω μεμψόμενον,

οτι δη βαβιλενς Ίονβτινιανος τους πρεΰβεις ες Πέρβας

ηκιβτα πέμψειεν, έφ' ω τά άμφΐ τη εΙρήνη κατά τά

Συγκείμενα πρυτανεύβωβιν. οπερ μα&ών Βελιβάριος

5 έποίει τοιάδε. αυτός μεν έζακιΰχιλίονς άπολεζάμενος 2

άνδρας εϋμηκεις τε χαΐ τά βώματα καλούς μάλιβτα

μακράν που άπο&εν τον βτρατοπεδον ως κννηγετήβων

εβτάλη, Αιογένην δ\ τον δορνφόρον χαΐ ϊίδόλιον τον

Σκακιού, άνδρα Άρμένιον γένος, βαβιλεΐ μεν αεί εν

ίο παλατίω τά ές την ήβυχίαν υπηρετούντα (βιλεντιαρίονς

'Ρωμαϊοι χαλονβιν οϊς ή τιμη αϋτη επίκειται), τότε δε

'Λρμενίων τινών άρχοντα, τον ποταμόν διαβάντας ξύν

ιππεϋβι χιλίοις ΛΓίρκίναι την εκείνη ηιόνα ε'χέλενε,

δόχηβιν άει παρεχόμενους τοις πολεμίοις ώς, ην έ&έ-

ΐ5 λωβι τον Ενφράτην διαβάντες έπΐ τά βφέτερα αύτών

δδώ Ιε'ναι, ον μηποτε έπιτρέψονβι. και οί μεν χατά

ταντα εποίουν.

Βελιβάριος δε, έπει τον πρεββευτην άγχιβτά πη 3

επέπυβτο είναι, χαλνβην ίχ παχειών τινών βινδόνων

80 πηξάμενος, ην δη παπνλεώνα καλεΐν νενομίχαβιν, εκά- Β 244

ϋ-ητο εκεί, ωβπερ έν χωρίω έρήμω, παραδηλών οτι δη

ονδεμιφ παραβχενη ένταϋ&α ηχοι. τους δε βτρατιώ-

τας διέταζεν ωδε. της μεν χαλνβης εφ' έχάτερα Θράκες 4

19 ΤΗβορΗ. I 220, 17. Οβώτβη. I 663, 11

1—245, 23 χατααχΐ'ψόμενον—των άβδυηί ϊη Ρ ίοΐίο ίηίβΓ-

0Ϊ8Ο || 3 πάμιριιιν βάά.] πέμψιιν οοάά. || 8 Άδούλιον ΤΙιθορΙι. ||

9 άρμένιον V || 10 σιλεντηαρίονς οοάά. \\ 12 αρμενίων V \ δια

βάντας Μαΐΐτ.] διαβάντα οοάά. || 14—15 ί&ελήσωοι β || 16 έπι-

τρίψονΰι ΒΟΐίρβί] έπιατρέ-ψοναι αοάά. \\ 18 αγχιβτά 8 1 (ϊ. θ.

ΑπΛγοβ. θ 14 βιαρ.)] τάχιβτά πον Ύ(χ || 22 ονδϊ μια β | ίνταν&α

ΤΗβορΙι., έν ταύτη οοάά. | ^κει ΤΗβορΙι. || 23 ·θ·ράκί5 οοάά.

16*
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τε χαϊ Ιλλυριοί ηβαν, Γότ&οι δε μετ' αύτούς, χαϊ

τούτων έχόμενοι "Ερουλοι, με&' ους Βανδίλοι τε χαϊ

Μανρούβιοι 7}6αν. τον τε πεδίου έπι πλεΐβτον διηχον.

6 ου γαρ έβτώτες έπι χώρας αεί της αύτης εμενον, άλλα

διεβτηχότες τε άπ αλλήλων και περιπάτους ποιου^ενοί· ί

παρέργως τε χαϊ ώς ηχιβτα χατεβπονδαβμένως ές τον

6 Χοβρόου πρεββευτην έβλεπον. είχε δε αυτών ουδείς

V 139 οϋτε χλαμύδα οϋτε αλλην έπωμίδα τινά, άλλά χιτώνας

μεν λινούς χαϊ άναξυρίδας άμπεχόμενοι, είτα διεζωϋ-

1 μίνοι έβάδιζον. είχε δε την τοϋ ίππου μάβτιγα ίο

εχαβτος, οπλον δε τω μεν ξίφος ην, τω δε πέλεχυς,

8 τω δε τόξα γυμνά, δόχηβΐν τε παρείχοντο άπαντες

οτι δή άφροντιβτηβαντες τών άλλων απάντων χυνη-

9 γετήβειν ήπείγοντο. ό μεν ουν Άβανδάνης Βελιβαρίφ

ές '6\\>ιν ηχων δεινά ποιεϊβ&αι τον βαβιλεα Χοβρόην ΐδ

έφη, 8τι δη χα&ά ξυνέχειτο πρότερον ου πέμψειε παρ*

αυτόν τους πρέββεις ό Καΐδαρ {ούτω γαρ τον 'Ρω-

μαίων βαβιλέα χαλοϋβι Πέρβαι) χαι άπ' αύτοϋ δ Χοβ-

ρόης ηνάγχαϋτο ες γήν την 'ΡωμαΙων εν οπλοις η"χειν.

10 Βελιβάριος δε οϋτε χατορρωδήΰας , ατε πη άγχιβτα 80

Στρατοπεδευμένων βαρβάρων τοβούτων το πλή&ος,

Β 246 οϋτε τω λόγω ές ταραχήν τινα χαταβτάς, άλλά γελώντί

τε χαϊ άνειμένω τω προβώπω άμείβεται ,,Ου ταύτη"

λέγων ,,Τ] τω Χοβρότ) τανϋν εΐργαβται νενόμιβται τοίς

5 ο£. Τΐιβορίι. I 221. Οθάτβη. I 653, 22

2 ΙοονΙοιΟ] ίΙονροιν,'ΕίονρονςΊϊϊβογΙι. || 3 έπϊ V Τΐιβορίι.]

ίπϊ το (χ Ι 6 εί? Ο || 8 χλαμύδα ϋίηά.] χλανίδα οοάά. | 9 λινονς

οοάά. || 14 βαν&άνης Τ|| 16 Τ Π 17 ιιαίΰαρ οοάά. || 20 χατωρ-

οωδ-ήΰαςοοάά. || 21τό Ο] οιη. V || 2ίη] η οοάά. | Χοβρότι] αχορόη Θ |

εΐργασται V] ίΐργαΰ&αι θ \ νινομ,ισ&αι θ
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,,άν&ρώποις τά πράγματα, οΐ μεν γάρ άλλοι, ήν τι 11

,,άντιλέγοιτο βφίβι τε και των πέλας τιβι, πρεββεύουβι

,,μεν ές αυτούς πρότερον, έπειδάν δε των μετρίων μή

,,τύχωβιν, οντω δη πολεμώ έπ' αύτούς ΐαβιν. δ ΐϊ

5 ,,γενόμενος έν μέβοις 'Ρωμαίοις, είτα τους ύπερ της

,,είρήνης προτείνεται λόγους." ό μεν τοβαϋτα είπων

τον πρεββεντήν άπεπέμψατο.

'Ο δε παρά Χοβρόην γενόμενος παρηνει οΐ δτι τά- 13

χιβτα άπαλλάββεβ&αι. βτρατηγω τε γάρ έντνχείν ε"φη 14

ίο άνδρειοτάτω τε χαί \ννετωτάτω άνϋ-ρώπων απάντων

και βτρατιώταις οίους άλλους αυτός ού πώποτε ειδεν,

ων δη την ενκοβμίαν &αυμάβειε μάλιβτα πάντων, εΐναί

τε ούχ έ% αντιπάλου τοϋ κινδύνου αύτω τε και Βελι-

βαρίψ την άγωνίαν, διαφέρειν δε, οτι νικηβας μεν

15 αύτδς τον Καΐβαρος νικηθεί δοϋλον, ήββη&εις δε, αν

οντω τύχοι, μέγα τι αΐβχος τη τε βαβιλεία πορίβεται

και τω Περβων γένει, και 'Ρωμαίοι μεν νενικημένοι

ραδίως αν έν τε δχυρώμαβι καΐ γη τη αύτων διαβώ-

ζοιντο, αυτών δε, $ν γε τι έναντίωμα \υμβαίη, ούδ'

«ο αν άγγελος διαφνγοι ές την Περβων χώραν. ταύτη 15

ό Χο6ρόης άναπειβ&είς τη ΰπο&ήκη άναβτρέφειν μεν

ές τά Περβων ή&η έβούλετο, αμηχανία δε πολλή εί'χετο.

τήν τε γάρ διάβαβιν τοϋ ποταμού προς των πολεμίων 16

φυλάββεβ&αι ωετο καϊ δδω τη αύτη, έρήμω άν&ρώπων

25 παντάπαβιν οϋβη, δπίβω άπελαύνειν ούχ οϊός τε ήν, Β 246

έπεί άπαντα βφας τά έπιτήδεια η"δη έπιλελοίπει, άπερ

το πρότερον %ύν αύτοϊς έχοντες ές γην τήν 'Ρωμαίων

5 είτα ονα. Ο | 8 χοορόη V || 11 είδον V \\ 18 αντ&ν V]

αύτοίς Ο, αύτών πίΕνυΐί ΟΐιτίβΙ || 23 πολεμίων] Ιιίηο ηΐΓ8ΐΐ8 Ρ |

24 αντή V \\ 26 -ηδη οιη. (? | ίχιλελοίπει Εΐβ'βΓί ϋίηά. Θ οοά. α)

άπολελοίπει οοάά. || 27 τά πρότερα Ρ \ αΰτοϊς 8θπρβί] αύτοϊς οοάά.
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17 ίβέβαλον. τέλος δε πολλά λογιβαμένω ζνμφορώτατόν

οΐ έδοξεν είναι μάχη διαχινδννεύβαντι ες γην τε την

άντιπέρας ηχειν χαι δια χώρας πάβιν ενϋ·ηνού6ης χοϊς

18 άγα&οϊς την πορείαν ποιήβαβ&αι. Βελιβάριος εν

μεν ήπίβτατο ώς ούδ' αν δέχα μυριάδες ανδρών τήν 5

διάβαβιν Χοβρόη αναχαίτιζειν ποτε ϊχαναι εΐεν' (δ τε

Ρ 140 γαρ ποταμός πολλαχή των ταύτη χωρίων νανβι δια

βατός ων ίπΐ πλεΐϋτον τνγχάνει χαΐ χρεϊ66ον %\ν άλλως

τό Περβών βτράτενμα η προς πολεμίων ολίγων τινών

της διαβάβεως άποκεχλείβ&αΐ') τοις δε άμφι Λιογένην ίο

τε χαΐ Άδόλιον βνν τοις χιλίοις έπέβτελλε τά πρώτα

περιιέναι την έχείνη άχτην, οπως δη ές ταραχην

19 άφαβία τινϊ τον βάρβαρον χαταβτήβονται. ονπερ δε-

διξάμενος, ωβπερ μοι ίρρή&η, εδειβε μή τι αντω

έμπόδιβμα εί'η άπαλλάββεβϋ·αι έχ της 'Ρωμαίων γης. 15

20 λόγον τε οΐ πολλοϋ άξιον έφαίνετο είναι έξελόβαι έν-

&ένδε τον Χοβρόον βτρατόν, ουδεμία χινδννεύβαντι

μάχη προς μυριάδας βαρβάρων πολλάς ξνν βτρατιώ-

ταις λίαν τε δλίγοις ονβι χαΐ άτεχνώς χατεπτηχόβι

τον Μηδων βτρατόν. διό δη έχέλενε Άιογένην τε χαι 80

Άδόλιον ηβνχη μένειν.

21 Ό γοϋν Χοβρόης γέφνραν βνν πολλώ τάχει πη%ά-

μενος ποταμόν Ενφράτην έχ τον αίφνιδίον διέβη παντι

22Β247 τω βτρατω. Πέρβαις γαρ πόνω ονδενΐ διαβατοί είβι

ποταμοί Άπαντες, έπεϊ αύτοϊς όδω Ιονβιν άγχιβτροειδη η

βιδήρια έν παραβχευη εβτιν, οίς δη ξύλα μαχρά ίς

άλληλα εναρμόζοντες γέφνραν αύτοβχεδιάξονβιν ίχ τον

1 ίβέβαλΧον Θ [| 3 εύ&υνονβης Ο || 4—247, 6 Βελισάριος

6ε—είναι οτα. νθ \\ 12 περιιέναι βοτίρβί] προιίναι Ρ, οί. 243, 13 ||

13 χαταΰτήβονται Ηοββοΐι.] χαταοτήβωνται Ρ \\ 14 έρρί&η Ρ ||

16 άπαλλάαεο&αι βηρβΓΒΟΓ. Γβο. η. α. Ρ
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παραυτίχα οπη αν βφίαι βονλομένοις εΐη. έπεί δε 28

τάχιβτα γέγονεν εν τη άντιπέρας ήπείρω, πέμψας παρά

Βελιβάριον αυτός μεν 'Ρωμαίοις χεχαρίβ&αι τον Μήδων

θτρατοΰ την άναχώρηβιν έφαβκε, προβδέχεβϋ·αι δε ;

6 τους παρ' αυτών πρέββεις, ους βψίβι παρέβεβ&αι ούχ

ές μακράν α\ιον είναι. Βελιβάριος δε παντί χαϊ αύτός 24

τω 'Ρωμαίων βτρατω τόν Εύφράτην ποταμόν διαβάς

παρά Χοδρόην εύ&ύς έπεμψεν. οΐ, έπει παρ' αυτόν 25

ΐχοντο, πολλά της αναχωρήσεως έπαινέβαντες πρέσβεις

ίο ε'δ αύτόν ηξειν παρά βαβιλέως αντίκα δη μάλα ύπέ<5-

χοντο, οΐ δή τά άμφΐ τη εΙρήνη Συγκείμενα πρότερον

έργω έπιτελή προς αύτόν δήβονται. ήΣίουν τε διά 26

'Ρωμαίων άτε φίλων αυτω τη πορεία χρήβ&αι. ό #£

χαι ταϋτα ύπεδέχετο έπιτελέβειν, εΐ τινά οΐ δοΐεν των

ι» δοκίμων εν όμηρων λόγω έπι ταύτη τη όμολογία, έφ'

ω τά Συγκείμενα πρά\ονβιν. οΐ μεν ούν πρέσβεις 27

παρά Βελιβάριον έπανήκοντες τους Χοβρόου λόγους

άπήγγελλον, 6 δε είς τήν'Έδεββαν άφικόμενος Ίωάννην

τόν Βαβιλείου παΐδα, γένει τε χαϊ πλούτω πάντων

ίο των Έδεββηνων διαφανέβτατον , ομηρον τω Χοβρόη

οϋτι εχούβιον εύ&ύς έπεμψε. 'ΡωμαΙοι δε Βελιβάριον 28

έν εύφημίαις είχον, μάλλον τε βφίβιν ό άνήρ έν τούτω

ενδχ>κιμήβαι τω έργω έδόχει η οτε Γελίμερα δορυά- Β 248

23 οί. Ήιβορη. 1 222

1 —21 έπεί δε—έπεμψε] οτι ίπεϊ καταστρατηγηθείς χοβρόης

τόν εύφράτην ίπεραιώ&η ποταμών, πέμψας παρά βελ. κτλ. νΥ ||

3 κεχαριεϊα&αι ΤΥ || 4 ϊφαβκεν ΤΓ || 6 αφίβϊ] φηαι ΤΡ || 6 βεΐι-

ααρίω V \ χαϊ αύτός παντϊ ΤΥ || 7 'Ρωμαίων οία. IV | Εύφράτην

οτα. ΤΥ || 8 εΰθνί] (πρέοβεις^ Β,άάθηάϊίπι ραίβί ΟηΓίδί || 11 τά

Οία. Υ1Υ | τά ξνγ-χείμενα }Υ || 12 έπιτείεί V || 13 αύτώ Ρ]

αντων Υθ \ τ% οτα. Ϋθ || 16 πράζοναιν ΥΡ~\ πράζωαιν &ΤΥ |

18 άπήγγελον V \ ίς Ρ \ αί'άεασαν V, ϊδεααν ΡΨ || 20 των Ρ]

ονα. Υ&ΤΥ\ αΐδεααηνών ΥΟ, ίάεβηνών ΡΤΥ || 21 ϋπεμψεν Ρ
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29 λωτον η τον Ονίττιγιν ές Βνξάντιον η"νεγκεν. ήν γάρ

ώς άλη&ώς λόγου χαΐ έπαίνον πολλού άξιον, πεφοβη-

μένων μεν καν τοϊς όχνρώμαοΊ κρνπτομένων 'Ρωμαίων

Ρ 141 απάντων, Χοβρόον 8ε βτρατω μεγάλα εν μέβη γεγο

νότος 'Ρωμαίων αρχή, άνδρα βτρατηγόν ξνν δλίγοις 5

τιβι δρόμω όζει εκ Βυζαντίου μεταξύ ηκοντα άπ'

εναντίας τον Περβών βαβιλέως βτρατοπεδενβαϋ&αι,

Χοβρόην δε εκ τον άπροβδοκητον, η την τνχην η την

άρετην τοΰ ανδρός δείβαντα η καί τιβιν έζαπατη&έντα

βοφίβμαβιν, έπίπροβ&εν μηκέτι χωρήβαι, αλλά τω μεν ίο

έργω φυγείν, λόγω δε της εΙρήνης έφίεβ&αι.

30 Έν τούτω δε Χοβρόης άλογηβας τα ώμολογημένα

Καλλίνικον πόλιν ούδενός τό παράπαν αμυνομένου

εϊλε. ταύτης γάρ τον περίβολον δρώντες 'Ρωμαίοι

βα&ρόν τε καί εύάλωτον παντάπαΰιν 'όντα, μοίραν 15

αντον άεΐ καϋ-αιρούντές τίνα, νέα τινϊ άνενεονντο

31 οίκοδομία. τότε γονν μέρος τι αντον κα&ελόντες,

ονπω δε τό λειπόμενον τούτο δειμάμενοι, έπειδή τους

πολεμίους αγχιβτά πη έπν&οντο είναι, των χρημάτων

νπεξαγαγόντες τά τιμιότατα, οΐ μεν ενδαίμονες αντής 2ο

των οίκητόρων ές έτερα αττα όχνρώματα άπεχώρηβαν,

32 οί ό"ε λοιποί βτρατιωτων χωρίς αντον έμειναν, καϊ

γεωργών πάμπολύ τι χρήμα ένταν&α ζννειλέχ&αι

βννέβη. ονς δη ό Χοβρόης άνδραποδίβας άπαν ές

33 έδαφος κα&εϊλεν. δλίγω τε νβτερον τον δμηρον 25

'Ιωάννην δεζάμενος άπεχώρηβεν ές τά πάτρια ήδη.

1 Ιούττιγιν Ρ \\ 2 άξιος V || 4 βτρατώ] βτρατηγω V | 6 τιβΐ

δρόμ,ω όξεί ΎΡ] τιβΙν όξεί δρόμω θ \\ 10 ϊπίπροβδε Ρ | 14 ειΐε Ρ]

ίΧιϊν νθ | δρωνχες οία. V || 16 άνενοοϋντο Ρ || 20 αύτής Ρ]

αντοϊς νθτ || 21 αττα Ηοββοΐι.] αττα οοάά. || 23 γεωργών] γεωρ

γών δε Ρ | ξ,υνηλέχδαι Ύϋτ || 24 ξννέβη Ρ || 24—25 απαν Ις

ϊδαφος] αν ές ί βναητήΐ ίη Ρ || 26 Ίωάννψ θν&ητπί ίη Ρ \ είς Ρ
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!Αρμένιοί τε οΐ τω Χοδρόη προβχεχωρηχότες, τά ^2*9

πιβτά προς 'Ρωμαίων λαβόντες %ύν τω Βαββάχη ές

Βνζάντιον ηλ&ον. ταύτα μεν έν τη τρίτη Χοβρόον

έββολη 'Ρωμαίοις γενέο&αι ζυνέβη, χαΐ ό Βελιβάριος

5 βαβιλεΐ ές Βνζάντιον μετάπεμπτος ήλ&εν, έφ' ω ές

Ίταλίαν αυ&ις βταλήδεται, πονηρών ήδη παντάπαβι

των έχείνη πραγμάτων 'Ρωμαίοις 'όντων.

χβ'. 'Τπο δε τους χρόνους τούτους λοιμός γέγονεν,

ί'ξ ου δη άπαντα όλίγου έδέηβε τά άν&ρώπεια έί,Ιτηλα

ίο είναι, άπαϋι μεν ουν τοις έ% ουρανού έπιβχήπτουβιν

ί'αως αν χαΐ λέγοιτό τις ύπ' ανδρών τολμητών αίτίον

λόγος, οία πολλά φιλούβιν οί ταύτα δεινοί αίτιας

τερατεύεβ&αι ούδαμή άν&ρώπω χαταληπτάς ονβας,

φνβιολογίας τε άναπλάββειν ΰπερορίους, έζεπιβτάμενοι

ΐδ μεν ώς λέγονβιν ούδεν ύγιες, άποχρην δε ήγονμενοι

βφίβιν, η"ν γε τών εντυγχανόντων τινάς τω λόγω

έζαπατήβαντες πείβωοΊ. τούτω μέντοι τω χαχω πρό- 2

φαβίν τινα η λόγω είπείν ή διανοΐα λογίβαβ%αι μη

χανή τις ουδεμία έβτΐ, πλην γε δη οβα ές τον &εόν Ρ 142

«ο άναφέρεβ&αι. ού γάρ επί μέρους της γης ούδε άν- 3

&ρώπων τιβι γέγονεν ουδέ τινα ωραν τού έτους έόχεν,

ο&εν άν καΙ βοφίβματα αϊτίας ευρέβδαι δυνατά εΐη,

άλλα περιεβάλλετο μεν την γην %ύμπαβαν, βίους δε

8 (:ϊ. Μαΐ. 482, 4. Ευαρ:. IV. 29. ΤΗβορΙι. 1 222, 21. Νΐοβρίι.

ΟαΙΙ. XVII 18 Μϊοΐι. 8^. 193. Αποΐ. Μ&ΓΟβΙΙ. ϋοπι. αά. &. 643

1 Αρμένιοι] ιοι βν&ηπίί ϊη Ρ || 4 ό νθ] οπι. Ρ || 6 μετάπ.

ηλ&εν 7€γ] ήλ&ε μετάπ. Ρ \\ 6 αυ&ιςνβ-] ευ9νς Ρ | αταλήαηται £ |

πονηρών Ρ || 8 τονς χρόνους τούτους ν&] τούτους τους χρό

νους Ρ Ι| 9 άν&ρώπινα V, άν&ράπεινα θ || 11—12 αίτιου λόγος]

αίτια λόγου Γ|| 12 αολλα] ηολλοϊ V || 19 οΰάε μία ψθ \ έβτϊν Ο ||

22 δυνατόν Ο
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άν&ρώπων απαντάς έβλαψε, χαίπερ αλλήλων ες του

ναντίον παρά πολύ διαλλάβΰοντας, οϋτε φύβεώς τίνος

4 οϋτε ήλιχίας φειβάμενον. είτε γαρ χωρίων ένοιχήβει

Β 250 είτε νόμω διαίτης, τ) φύβεως τρόπω, ή έπιτηδεύμαβιν,

ή αλλω οτφ αν&ρώπων άνθρωποι διαφέρουβιν, εν 5

ταύτη δή μόνη τη νόβω το διαλλάββον ονδεν ωνηβεν.

6 έπέβχηψε δε τοις μεν ωρα ϋ-ερονς, τοϊς δε χειμώνι,

τοις δε κατά τους 'άλλονς χαιρούς. λεγέτω μεν ονν

ως πη εχαβτος περί αυτών γινώβχει χαϊ βοφιβτής χαΐ

μετεωρολόγος, έγω δε ο&εν τε ήρζατο ή νό6ος ήδε ίο

χαϊ τρόπω δή οτω τους ανθρώπους διέφ&ειρεν έρών

έρχομαι.

6 Ήρζατο μεν εξ ΑΙγυπτίων οϊ ωκηνται έν Πηλου-

βίω. γενομένη δε δίχα πή μϊν επί τε Αλεξανδρείας

χαϊ της άλλης ΛΙγύπτον έχώρηβε, πή δε επί ΠαλαιβτΙ- 15

νους τους ΑΙγυπτίοις δμόρους ή~λ%-εν, έντεϋ&έν τε

χατέλαβε τήν γήν βύμπαβαν, όδώ τε αεί προϊονβα χαϊ

7 χρόνοις βαδίξουβα τοις χα&ήχουοΊν. έπΙ ρητοϊς γαρ

έδόκει χωρείν χαϊ χρόνον ταχτον έν χώρα έκάβτη

διατριβήν εχειν, ές ούδένας μεν άν&ρώπων παρέργως μ

τω φ&όρω χρωμένη, βχεδαννυμένη δε έφ' έχάτερα

μέχρι ές τάς της οίκονμένης έβχατιάς, ωβπερ δεδοιχυϊα

8 μή τις αυτήν της γης διαλά&οι μυχός, οϋτε γάρ

νήβόν τινα ή βπήλαιον ή άχρώρειαν έλίπετο άν&ρώ-

πονς οΐχήτορας έχουβαν' ήν δέ πού τινα χαϊ παρή- α

λαβε χώραν, ή 'μή ψαύβαδα των ταύτη άν&ρώπων η

1—2 τουναντίον ν&] το έναντίον Ρ || 2 διαλάβαοντας Ρ \\

2—3 οϋτε—οϋτε] ονδϊ—ονδε οοάά. \\ 3—4 είτε-—είτε] ητε—ητε V |

3 ένοιχήσει ένοιχήσεοι Ρ || 4 η 1] είτε θ || 6 μόνη ν&]

οπι. Ρ | τό οη. Ύ(χ || 10 τε οη. θ- || 15—16 παΧαιβτήνονς &,

παλαιατινούς Ρ || 16 έντεν&ε Ρ || 21 φ&όρω Ρ] ψ9όνω Ύ(χ ||

22 αίσχατι&ς Ο || 24 ίίείπετο V | 26—26 παοήλαοε Υ(χΡ ΟΟΓΓ.]
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άμωβγέπως αύτων άψαμένη, αλλά χρόνω τω ύβτέρω

αν&ις ένταϋ&α έπανιοϋβα των μεν περιοίκων, οϊς δή

πικρότατα έπέβκηψε πρότερον, ουδαμώς ήψατο, της δε

χώρας έκείνης ον πρότερον άπέβτη ί'ως το μέτρον δρ-

β ■θ'ώί χαΐ δικαίως των τετελευτηχότων άπέδωχεν , οπερ

χαΐ τοίς άμφ' αυτήν φχημε'νοις χρόνω τω προτέρω Β 251

διεφ&άρ&αι τετΰχηκεν. άρζαμένη δε άει έκ της παρα- 9

λίας ή νόβος ηδε, ούτω δη ές την μεβόγειον ανέβαινε

χώραν. δευτέρω δε έτει ές Βυξάντιον μεβοϋντος τοϋ

ίο ήρος άφίκετο, εν&α και έμοί έπιδημείν τηνικαϋτα Συν

έβη, έγίνετο δε ωδε. φάβματα δαιμόνων πολλοίς ές 10

παδαν άν&ρώπου Ιδέαν ώφ&η, όδοι τε αύτοΐς παρα-

πίπτοιεν, παίεδ&αι ωοντο προς τοϋ έντυχόντος ανδρός,

οπη παρατύχοι τοϋ δώματος, άμα τε το φάομα τοϋτο

15 εώρων καϊ ττ) νόβω αύτίχα ήλίβκοντο. κατ αρχάς 11

μεν ούν οΐ παραπεπτωκότες άποτρέπεβ&αι αυτά έπει-

ρώντο, των τε δνομάτων άποβτοματίζοντες τά %ειότατα

και τά άλλα έζοβιούμενοι , ώς εκαβτός πη έδύνατο,

η"νυον μέντοι τό παράπαν ουδέν, έπεί καν τοϊς Ιεροΐς

ίο οι πλεΐβτοι καταφεύγοντες διεφ&είροντο. ϋβτερον #«12Ρ143

ούδε τοίς φίλοις καλοϋβιν έπακούειν ήζίουν , αλλά

κα&είρί,αντες αυτούς εν τοις δωματίοις, οτι δη ουκ

έπαΐοιεν προβεποιοϋντο, χαίπερ άραβδομένων αύτοίς

των &υρών, δειμαίνοντες δηλονότι μη δαιμόνων τις

παρηχασε Ρ τρτ. χα. | 5 οπερ 80ΓΪρ8Ϊ] ωβπερ οοάά. || 7—8 παρα

λίας] παλίας Υ\\ 9 χωράν θ || 9—10 μεαονντος τοϋ ηρος] μ,ηνϊ Όχτω-

βρίω Τηβορη. || 10 ηρος ΎΟτΡ οοπ:.] ήρονς Ρ ρΓ. πι. | ίμοϊ ν(τ]

έμε βυρβΓβΟΓ. οι Ρ || 14 παρατνχη Ϋθ \ τοϋτο Οία.. Ρ || 16 ίώρα

ΫΘ | ηλίαχετο Ύ(τ || 16 παραπεπτωχότες] πεπτωχάτες Ο- ||

17 άποατοματίξονται V || 19 χάν] ονχ άν V || 22 αντονς νθ ||

23 έπαΐειν V, έπαΐοι θ | ον προβεποιοϋντο V \\ 24 δηλονότι]

δήλον οτι θ
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13 δ καλών εΐη. τιβι δε ούχ όντως ό λοιμός έπεγίνετο,

άλλ' (ίψιν όνείρου Ιδόντες ταύτό τοϋτο προς τον

έπιβτάντος πάβχειν έδόκουν, ή λόγον άκούειν προλε-

γοντος βφίβιν 8τι δή ές τών τε&νηζομένων τον

14 άρι&μον άνάγραπτοι είεν. τοις δε πλείδτοις οΰτε 5

ύπαρ οντε 'όναρ αΐβ&ομένοις τον εδομενου είτα τγι

15 νόβω ξυνεβη άλώναι. ήλίβκοντο δε τρόπω τοιωδε*

έπύρεβδον άφνω, οΐ μεν έ% ύπνου έγηγερμένοι, οΐ δε

Β 252 περιπάτους ποιούμενοι, οΐ δε άλλο ο τι δή πράββοντες.

16 και το μεν βωμα οντε τι διήλλαββε της προτέρας ίο

χροιάς οντε ϋ·ερμόν ήν, ατε πυρετού έπιπεβόντος, ού

μην ούδε φλόγωβις ίπεγίνετο, άλλ' όντως άβληχρός

τις εξ άρχής τε και αχρις έβπέρας 6 πνρετός ην &6τε

μήτε τοις νοδονδιν αντοϊς μήτε ϊατρω άπτομένφ δό-

17 κηβιν κινδύνου παρεχεβ&αι. ού γαρ ονν ονδε τις α

τελεντάν τών περιπεπτωκότων άπ' αύτοϋ εδοζεν.

ήμερα δε τοίς μεν τή αύτη, τοις δε τη Επιγενόμενη,

ετέροις δε ού πολλοίς ύβτερον βουβών έπήρτο, ούχ

ίνταϋ&α μόνον, εν&α και το τον δώματος μόριον, δ

δή τον ήτρον ενερϋ-εν έβτι, βουβών κεκληται, άλλα ίο

καϊ της μάλης έντός, έν(οις δε καϊ παρά τά ωτα και

'όπου ποτε τών μηρών ίτνχε.

18 Τά μεν ούν άχρι τονδε π&διν δμοίως βχεδόν τι

τοις τη νόβω άλιβκομενοις ζννέβαινε' τά δε έν&ένδε

1 ίπεγίνετο νΰτ] έπεγίνετο, γρ. ίπέαχη'ψε Ρ | 6 ίΙ] μεν Ρ

ρΓ. πι., μέντοι Ρ βαάβιη πι. οογγ. [| 5—6 οϋτε—οϋτε] ονδε—ούδε

ύοάΑ. || 8 έπνρεβον 6? \ αμφω β- ρΓ. πι., άμψω β- ρΓ. πι. οογγ. |

έγηγεργερμένοι Ρ || 9 3τι] τι θ \ δη οτα. (? || 12 όντως ϋίηά.]

οΖτω οοάά. | βΧηχρός V \\ 13 τις] τε 6? | αχρις έαπέρας] άχρι ές

πέρας (? || 14 μήτε—μήτε] μη δε—μή « οοάά. || 20 έατϊ]

Άν θ || 21 μάλης Ύ€γ] μαοχάΧης Ρ || 22 μηρών 00(1(1.] μερών

Ηοββοΐι.
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ουκ έχω είπείν πότερον έν τω διαλλάββοντι των βω-

μάτων καΐ ή διαφορά των Συμπιπτόντων έγίνετο, τ)

οπη ποτε βουλομε'νω εΐη τω την νόβον έπαγαγόντι.

έπεγίνετο γάρ τοις μεν κωμα βα&ύ, τοις δε παραφρο- 19

5 βύνη οξεία, εκάτεροί τε τά προς την νόβον έπιτηδείως

έχοντα έπαβχον οϊς μεν γάρ το κώμα έπεκειτο, πάν

των έπιλεληβμένοι των εΐω&ότων βψίβιν ές άεΐ κα&εύ-

δειν έδόκονν. και εΐ μεν τις αυτών έπιμελοϊτο, μεταξύ 20

^β&ιον, τίνες δε καΐ άπημελημένοι απορία τροφής

ίο εύ&ύς έ&νηβκον. οΐ μεντοι τω της παραφροβύνης 21Β253

άλόντες κακω αγρυπνία τε και φανταβία πολλή εΐχοντο,

και τινας ύποπτεύοντες έπιέναι βφίβιν ώς δη άπο-

λοΰντας ες ταραχήν τε κα%·ίβταντο καΐ άναβοώντες

έξαίβιον οίον ές φυγην ωρμηντο. οι τε αυτούς ϋ·ερα- 22

15 πεύοντες καμάτω άπαύβτω έχόμενοι τά άνήκεβτα ές

άεΐ έπαβχον. διό δη άπαντες αυτούς ούχ ήββον η 23

τούς πονουμένους φκτίξοντο, ούχ 8τι τω λοιμω έπιέ-

ζοντο έκ τοΰ πτροίΐί'ναι {ούτε γάρ Ιατρω ούτε Ιδιώτη

μεταλαχείν τοΰ κακοϋ τοϋδε των νοβούντων η των

ϊο τετελευτηκότων απτομένω ξυνέβη, έπει πολλοί μεν άει

χαΐ τούς ούδεν βφίβι προβήκοντας ί) δάπτοντες ή

&εραπεύοντες ταύτη δή τη υπουργία παρά δόξαν άντ- Ρ 144

εϊχον, πολλοί δε της νόβου άπροφαβίβτως αύτοίς

έπιπεβούβης εύ&ύς έΟ-νηβκον), άλλ' οτι ταλαιπωρία

α πολλή είχοντο. έκ τε γάρ των βτρωμάτων Εκπίπτοντας 24

καΐ καλινδουμένους ές το έδαφος άντικα%·ίβτων αύ&ις

και ριπτεϊν βφας αύτούς έκ των οίκημάτων έφιεμένους

ώ&οΰντές τε καΐ άν&έλκοντες έβιάζοντο. ύδωρ τε οϊς 25

1 πότερονί πρότερον V \\ 2 βνμπιπτόντων Ρ || 7 έβαεϊ Ρ \\

8 έπεμ,ελεϊτο 4 || 16—16 & άεϊ] άεϊ θ || 26 έχ ΟΡ] ές V ||

26 άντικα&ιατων V, άντιχα&ιατώντες Ο || 27 αντονς Ρ || 28 6ίωρ]
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λ

παρατύχοι, έμπεβειν ηϋ-ελον ον δη ονχ οβον τον ποτού

έπι&νμία (ές γάρ δάλαββαν οΐ πολλοί ωρμηντο), άλλ'

26 αίτιον ΐήν μάλιβτα ή των φρενών νόθος, πολύς δε

αντοίς και περι τάς βρώβεις έγενετο πόνος, ον γάρ

εύπετώς προβίεντο ταύτας, πολλοί τε απορία τον ·. 5

&εραπεύοντος διεφ&άρηβαν , η λιμω πιεζόμενοι, η άφ'

27 νψηλοϋ κα&ιέντες το βώμα. οβοις δε οντε κώμα οντε

παραφροβύνη ένε'πεβε, τούτοις δη ο τε βονβών έβφα-

κέλιξε καϊ αντοι ταΐς όδύναις ονκετι αντέχοντες

28Β254 ε&νηβκον. τεκμηριώβειε δ' αν τις καϊ τοις άλλοις ίο

απαβι κατά ταντά ζνμβηναι, άλλ' έπεί έν αύτοϊς ώς

ηκιΰτα ήβαν, ζννεϊναι της οδύνης ονδαμη είχον, τον

πά&ονς αύτοίς τον άμφι τάς φρένας παραιρονμένον

την αί'β&ηβιν.

29 Ιίπορούμενοι γούν τών τίνες Ιατρών τη των ί,νμ- ΐ5

πιπτόντων αγνοία τό τε της νόβον κεφάλαιον έν τοις

βονβώβιν άποκεκρίβ&αι οΐόμενοι, διερεννάβ&αι τών

τετελεντηκότων τά βώματα εγνωβαν. και διελόντες

τών βονβώνων τινάς άνθρακος δεινόν τι χρήμα

30 έμπεφνκος ενρον. έ&νηδκον δε οί μεν αύτίκα, οΐ δε μ

ημέραις πολλαϊς νβτερον, τι6ί τε φλνκταίναις μελαίναις,

οβον φακού μέγε&ος, έξήν&ει το βώμα, οΐ ονδε μίαν

έπεβίων ημέραν, άλλ' εν&νωρον άπαντες Ιϋνηβχον.

31 πολλούς δε και τις αύτόματος αίματος έπιγινόμενος

<είϊ^> νδωρ Ώϊηά. οτααχ αοά. θ οογγ. || 1 ον 6η Ηοββοπ.] ον δε

νβ, ον βϊ Ρ, ιιηάθ νδατι οοηΐ. Οητΐβί, βοηββηάιιπι ρτιίο : αντω |

ποτον Ρ] ποταμού νβ || 2 γεφ Ηοββοη.] γονν οοάά. \\ 6 προβίετο V,

προαίοντο β || 10 τεκμηριώβειε Ρ] τεκμηριωθεί V, τεχμηριώβη β

11 αϋτοϊς νβ || 13 παραινονμενον V \\ 19 χρήμα νβΡ «ογγ.'

σχήμα Ρ ρΓ. πι. || 20 έχπεφνχός βΡ || 21 φίνκτέναις νβ

μέλαινες V || 22 ονδεμίαν Ρ ϋ 23 έπεβίονν V | εν&νωρδν Μ&Ιϊτ.

εύ&νωροι νβ, εν&νωρϊ Ρ || 24 αίματος έπιγινάμενος V] αίματος

έπιγενόμενος Ρ, έπιγινόμενος αίματος Ο
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εμετός εν&ύς διεχρήβατο. έκεϊνο μέντοι άποφήναβ&αι 32

εχω, ώς των Ιατρών οι δοκιμώτατοι πολλούς μεν

τε&νήζεβ&αι προηγόρενον, οΐ δή κακών άπα&εϊς δλίγω

νβτερον παρά δάζαν εγίνοντο, πολλούς δε οτι βω&ή-

5 βονται Ιβχνρίξοντο, οΐ δη διαφ&αρήβεβ&αι εμελλον

αντίκα δη μάλα. όντως αίτια τις ην ονδεμία εν 33

ταύτη τη νόβω ές άν&ρώπον λογιβμον φε'ρονβα' πάβι

γάρ τις άλόγιβτος άπόβαβις έπΐ πλεϊβτον έφερετο, καΐ

τά λοντρά τούς μεν ώνηβε, τούς δε ονδεν τι ήββον

ίο κατεβλαψεν. άμελούμενοί τε πολλοί ε&νηβκον, πολλοί 34

παρά λόγον έβώξοντο. και πάλιν αν τά της θερα

πείας έφ' έκάτερα τοϊς χρωμένοις έχώρει, καϊ το Β 255

ζύμπαν είπείν ονδεμία μηχανή άν&ρώπω ες την βω-

τηρίαν εζεύρητο, οντε προφνλαξαμένω μη πεπον&έναι

15 οντε τον κακόν έπιπεβόντος περιγενέβ&αι, αλλά καϊ το

πα&εϊν άπροφάβιβτον η"ν και το περιεϊναι αντόματον.

καϊ γνναι&,Ι δε οβαι έκύονν προύπτος εγίνετο τη νόβω 35Ρ146

άλιβκομέναις δ θάνατος, αϊ μεν γάρ άμβλίβκονβαι

ε&νηβκον, αϊ δε τίκτονβαι ξΰν αντοϊς εν&ύς τοις τι-

20 κτομενοις έφ&είροντο. τρεϊς μέντοι λεχονς λέγονβι 36

των παίδων βφίβιν άπολομένων περιγενέβ&αι, και μιας

ηδη εν τω τοκετω άπο&ανούβης τετέχ&αι τε και

περιεϊναι τω παιδίω ί,νμβηναι. οβοις μεν ονν μείζων 37

τε ό βονβών ηρετο και ες πνον άφϊκτο, τούτοις δη

α περιεϊναι της νόβον άπαλλαββομένοις ζννέβαινεν, επει

δηλον οτι αντοϊς η άκμη ες τοντο έλελωφήκει τον

4 παρά δόξαν ν&] παραδόξως Ρ || 5 θ] οπι. 7Ρ || 6 τις

ην ΜβΙϊι.] τιαίν οοάά. || 11 αϊ τά Ρ] αντά νθ || 14—15 ο#τί—

οίτε] ονδί—ονδϊ οοάά. || 18 άμβλνοχονααι V, άμβλώοιιονβαι Ρ ||

21 παίδων] αίδων V, παιδιών Ρ \ άποίουμένων νθ || 24 πνον

Βίη<1.] πνον οοάά. || 26 άπαλίαββομένοις ν(τ ρΓ. πι. οογγ. Ρ]

άχαλλαγέντας θ ρΓ. πι. |] 26 δηλονότι V
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/ αν&ραχος, γνώριβμά τε της υγείας τούτο έχ τον επί

πλεϊβτον έγίνετο' οις δε δ βουβών έπι της προτέρας

? Ιδέας διέμεινε, τούτοις περιειβτήχει τά χαχά ων άρτι

38 έμνήβθην. τιβϊ δε αυτών χαι τον μηρόν άποζηραν&ήναι

ζ,ννέβη, εφ' οχ> δ βουβών έπαρ&είς ώς ήχι&τα έμπυος 5

39 γέγονεν. άλλοις τε ονχ επ' άχεραίψ τη γλώββη περι-

γενεβ&αι τετύχηχεν, άλλ' η τραυλίζουβιν, ί) μόλις τε

χαι άβημα φ&εγγομένοις βιώναι.

χγ'. Ή μεν οϋν νόδος εν Βυξαντίω ές τε'ββαρας

2 διήλθε μήνας, ήχμαβε δε έν τριβϊ μάλιβτα. χαΐ χατ ίο

αρχάς μεν έθνηβχον των εΐωθότων όλίγψ πλείονς,

είτα έτι μάλλον το χαχον ηρετο, μετά δε ές πεντα-

Β 266 χιβχιλίους ήμερα έχάδτη έζιχνεϊτο το τών νεχρών μέ-

τρον, χαΐ αν πάλιν ές μυρίους τε χαι τούτων έ"τι

3 πλείους ήλθε. τά μεν ονν πρώτα της ταφής αυτός ΐδ

εχαβτος έπεμελεΐτο τών χατά τήν οΐχίαν νεχρών, ους

δη χαΐ ές αλλότριας θήχας έρρίπτονν ή λανθάνοντες

η βιαζόμενοι' έπειτα δε πάντα έν απαβι ί,υνεταράχθη.

4 δοϋλοί τε γάρ έμειναν δεόποτών έρημοι, άνδρες τε τά

πρότερα λίαν εύδαίμονες της των οίχετών υπουργίας 20

η νοβούντων ή τετελευτηχότων έβτέρηντο, πολλαί τε

5 οΐχίαι παντάπαβιν έρημοι ανθρώπων έγένοντο. διο δή

ςυνέβη τιδι τών γνωρίμων τη άπορία ήμέρας πολλάς

άτάφοις είναι, ές τε βαβιλεα ή τον πράγματος πρόνοια,

6 ώί το είχος, ήλθε. βτρατιώτας ουν έχ παλατίον χαΐ α

χρήματα νείμας Θεόδωρον έχελευε τοϋ έργου τούτον

έπιμελεϊβθαι, ος δή άποχρίβεβι ταίς βαβιλιχαΐς έφειβτή-

3 τούτοις Ρ] τούτους νβ- || 6 έπαχεραίω V || 14 αν] αυ&ις

άά. || 17 ίρίπτονν & || 21 ίβτέρηνται V || 23 1-ννέβη τιβϊ νβ]

τιαι ζννέβη Ρ || 25—262, 16 ήί&ε—Ίσαάχης άββταηί ιη Ρ άυο1)Π8

ίοΐϋβ ϊιιίβΓΟΪβΪΒ, βυρρίβίβ, βηηί β οοά. 1ς. || 27 85 θ] ονς V
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χει, αεί τώ βαβιλεΐ τάς των Ικετών δεηθείς άγγέλλων,

δημαίνων τε αύθις όβα αν αντω βονλομένω εϊη. ρεφε-

ρενδάριον τή Λατίνων φωνή την τιμήν ταύτην χαλον-

6ι 'Ρωμαϊοι. οϊς μεν ονν ούπω παντάπαβιν ές έρημίαν 7

5 έμπεπτωκότα τά χατά τήν οίχίαν έτύγχανεν, αυτοί

εκαβτοι τάς των προσηκόντων έποιοϋντο ταφάς. Θεό- 8

δωρος δε τά τε βαβιλέως διδούς χρήματα χαΐ τά Ρ 146

οίχεϊα προβαναλίβκων τους άπημελημένους των νεχρών

έθαπτεν. έπεί δε τάς θήχας άπάβας, αϊ πρότερον 9

ίο ήβαν, έμπίπλαβθαι των νεκρών έτυχεν, οΐ δε όρύβδον-

τες άπαντα εφεξής τά άμφι τήν πάλιν χωρία, ένταύθά

τε τους θνήβκοντας κατατιθέμενοι, ως εκαδτός πη έδν- Β 257

νατο, άπηλλάββοντο, έπειτα δε οί τάς χατώρυχας ταύ

τας ποιούμενοι προς των αποθνησκόντων το μέτρον

15 ονκέτι αντέχοντες ές τους πύργους τον περιβόλου

άνέβαινον, ος έν ΣυχαΙς έβτί' τάς τε όροφάς περιε- 10

λόντες ένταύθα έρρίπτονν τά δώματα ονδενΐ κόβμω,

και ζνννήβαντες, ως πη έκάβτω παρέτυχεν, έμπληβά-

μενοί τε των νεκρών ώς είπεϊν απαντάς, είτα ταϊς

ίο δροφαΐς αύθις έχάλυπτον. χαι άπ' αυτού πνεύμα 11

δυβώδες ές τήν πόλιν Ιόν έτι μάλλον έλύπει τούς

ταύττ} ανθρώπους, άλλως τε ην χαι άνεμός τις έκείθεν

έπίφορος έπιπνεύβειε.

Πάντα τε ύπερώφθη τότε τά περί τάς ταφάς νό- 12

»5 μιμα. ούτε γάρ παραπεμπόμενοι % νενόμιβται οί νεκροί

έκομίξοντο ούτε καταβαλλόμενοι χριερ εΐώθει, άλλ,

1 Ιχετών] οίχετών (τ || 2—3 ραιφερενδάριον V || 3—4 χαλονβι

'Ρωμαϊοι] ΙΙ/αΐοι χαΐονβιν 6? || 4 οϋπω Μ&ΐϊχ.] είπον V, οτα. Ο \\

7 τε οτα. ά || 17 κοίμωΤΊ πάνω Ο | 18 ξυνήοαντες οοάά. || 22—23

έτίίφορος έχεϊ&εν έχπνενβειε β- || 24 νπερώφ&η ΜαΙίΓ.] ύηερόφ&η

00(1(1.

Ρκοοοριυβ, βά. ΗαιίΓ^. I. 17
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Ικανόν %ν, εΐ φέρων τις έπΐ των ώμων των τετελεν-

τηκότων τινά £ς τε τής πόλεως τά έπι&αλάββια έλ&ών

έρριψεν, ον δή ταΐς άκάτοις έμβαλλόμενοι βωρηδόν

13 εμελλον οπη παρατνχοι κομίζεβ&αι. τότε και τον

δήμον οβοι βταβιώται πρότερον ήβαν, έχ&ονς τοϋ ές 5

άλλήλονς άφέμενοι της τε όβίας των τετελεντηκότων

κοινή έπεμέλοντο και φέροντες αυτοί τονς ον προβή-

14 κοντας βφίβι νεκρούς έ&απτον. άλλα και οβοι πράγ

ματι τά πρότερα παριβτάμενοι αΐβχροϊς τε και πο-

νηροΐς εχαιρον, οΐδε την ές την δίαιταν άποβειβάμενοι ίο

παρανομίαν τήν εύδέβειαν ακριβώς ήδκονν, ον την

βωφροΰννην μεταμα&όντες ονδε της άρετής έραβταί

15Β258 τιν^ έκ τον αίφνιδίον γεγενημένοΐ' έπει τοις άν&ρώ-

ποις οβα εμπέπηγε φνβει η χρόνον μακρόν διδαβκαλία

ρ&βτα δή οντω μεταβάλλεβ%·αι άδννατά έβτιν, οτι μη ΐ5

θ-είον' τινός άγα&ον έπιπνενβαντος' άλλα τότε ώς

είπεϊν άπαντες καταπβπλ^^με'ΐΌΐ μεν τοις ζνμπίπτονβι,

τε%·νή%ε6%·αι δε αντίκα δη μάλα οΐόμενοι, άνάγκη, ώς

το είκος, πάβη τήν έπιείκειαν έπι καιρόν μετεμάν&ανον.

16 ταντά τοι, έπειδή τάχιβτα της νόβον άπαλλαγέντες 8ο

έβώ&ηβαν ίν τε τω άΰφαλεΐ γεγενηβδαι ήδη νπετό-

παβαν, άτε τον κακόν έπ' άλλους ανθρώπων τινάς

κεχωρηκότος, άγχίβτροφον ανϋ·ις τής γνώμης την μετα-

βολήν έπΙ τά χείρω πεποιημένοι μάλλον ή πρότερον

την των έπιτηδενμάτων άτοπίαν ένδείκνννται, βφας 25

αυτούς μάλιβτα τή τε πονηρία καΐ τη άλλη παρανομία

νενικηκότες' έπεί και άπιβχνριβάμενος αν τις ον τά

2 έλ&όν θ || 4 8πη V] οπον θ | παρατνχη V \\ 10 ο£8«]

οί οοάά. || 16 άδύνατον Ο || 17 ξνμπίπτοναιν Θ ||

20 τής] ής V || 21 άαφαλή Ο || 23 άγχίβτροφον θ] άμφίοτρο-

φον V
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ψευδή εΐποι ώς ή νόβος ήδε είτε τύχη τινϊ είτε πρό

νοια ές το ακριβές άπολεζαμένη τους πονηρότατους

όφήκεν. άλλα ταϋτα μεν τω ύβτέρω άποδέδεικται χρόνω.

Τότε δε αγοράζοντα τινα ουκ εύπετίς έδόκει είναι 17Ρ147

5 εν γε Βυζαντίω Ιδεϊν, άλλ' οίκοι καθήμενοι άπαντες,

οβοις ξυνέβαινε το βώμα έρρώβ&αι, ή τους νοβοϋντας

έ&εράπευον, η τούς τετελευτηκότας έ&ρήνουν. ήν δέ 18

τις και προϊόντι τινϊ έντνχεϊν ί'βχυβεν, οδε των τινα

νεκρών ίφερεν. έργαβία τε ζύμπαβα η"ργει και τάς

ίο τέχνας οΐ τεχνιται με&ήκαν άπάβας, εργα τε άλλα οβα

δή εκαβτοι έν χερβίν εϊχον. έν πόλει γοϋν άγα&οϊς 19

άπαβιν άτεχνώς εύ&ηνούβη λιμός τις ακριβής έπεκώ- Β 259

μαζεν. άρτον άμέλει η άλλο ότιοϋν διαρκώς εχειν

χαλεπόν τε έδόκει και λόγου πολλοϋ άξιον εΐναι' ωδτε

ΐ5 καΐ τών νοβούντων τιΰιν άωρον ξυμβήναι δοκεΐν

απορία τών αναγκαίων τήν τοϋ βίου καταβτροφήν.

και το %ΰμπαν είπείν, χλαμύδα ούκ ή~ν ένδιδυβκόμενόν 20

τινα έν Βυζαντίω το παράπαν Ιδεϊν, άλλως τε ήνίκα

βαβιλεΐ νοβήβαι ζυνέβη (και αύτω γαρ ζυνέπεβε βου-

20 βώνα έπήρ&αι), άλλ' έν πόλει βαβιλείαν έχούβη %υμ-

πάβης της 'Ρωμαίων άρχής Ιμάτια έν Ιδιωτών λόγω

άπαντες άμπεχόμενοι ήβυχή ίμενον. τά μεν ουν άμφΐ 21

τω λοιμω εν τε τη άλλη 'Ρωμαίων γη και έν Βυζαντίω

ταύτη πη εβχεν. έπέβκηψε δε καΐ ές τήν Περβών

25 γήν και ές βαρβάρους τούς άλλους απαντάς.

κδ'. Ετύγχανε δε δ Χοβρόης έ% Άββυρίων ές

χωρίον Άδαρβιγάνων ήκων προς βορραν ανεμον, ίν&εν

1 είτε—είτε ϋϊη(1.] ητε-ητε οοάά. || 8 οίί] ό ίϊ νθ ||

10 τεχνίται V || 11 γοϋν] εγονν (τ || 12 άτεχνώς ΟΠ1. (? \\

1δ άωρον Μ&Ιϊγ/] άωρων οοάά. || 20 έχούα-ης 6γ || 26 ίς] έ βνΗ,-

ηυιί ίη V || 27 Αάαρβιγάνων ϋϊηά.] άρδαβιγάνων V, άνδραμι-

17*
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διενοεϊτο ές την 'Ρωμαίων αρχήν δια Περβαρμενίων

2 έββάλλειν. το μέγα πυρεϊον ένταϋ&ά έβτιν, ο ΰέβονται

Πέρβαι %·εών μάλιβτα. ού δη το πϋρ άββεβτον φν-

λάϋβοντες μάγοι τά τε αλλα ές το άχριβες έ%οβιοϋνται

χαΐ μαντείω ές των πραγμάτων τά μέγιΰτα χρωνται. δ

τοϋτό έβτι το πϋρ, οπερ Έβτίαν έχάλουν τε χαι έβέ-

3 βοντο εν τοις 'άνω χρόνοις 'Ρωμαΐοι. ένταϋ&α βταλείς

τις έχ Βυζαντίου Λαρά Χοβρόην άπήγγελλε Κωνβταν-

Β 260 τιανόν τε χαϊ Σέργιον πρέββεις ές αυτόν επί τη ί,υμ-

4 βάΰει αύτίχα δη μάλα άφίζεδ&αι. ηδτην δε τω ανδρε ίο

τούτω ρήτορέ τε άμφω χαϊ ζυνετω ές τά μάλιβτα,

Κωνβταντιανός μεν Ίλλυρώς γένος, Σέργιος δε έξ

Έδέΰβης πόλεως, η έν Μεσοποταμία τυγχάνει ουβα.

5Ρΐ48οΰ<; δη ό Χοβρόης προδδεχόμενος ι\6υχη εμενεν. έν

δε τη πορεία ταύτη Κωνβταντιανοϋ νοβήβαντος χαϊ ΐί

χρόνου τριβέντος 6νχνοϋ τον λοιμόν έπιβχηψαι Πέρ-

6 6αις ξυνέπεβε. διό δη Ναβέδης τ^νικαυτα έν Περ-

δαρμενίοις την βτρατηγίδα εχων άρχην τον έν Λού-

βιος των Χριδτιανών Ιερέα βαβιλέως έπαγγείλαντος

παρά Βαλεριανόν τον έν Άρμενίοις βτρατηγόν επεμψεν, 20

αΐτιαβόμενόν τε την των πρέββεων βραδύτητα χαϊ

2 οί. ΝοβΙά.-ΤιΛ. ρ. 100. Νϊοβρίι. (ΜΙ. XIV 19

γάνων (χ, ΑάΗαιΜί£&η Νοβ1ά.-Τ&1). , οί. 262, 3 | βοράν θ ||

4 έξοαιονντα V || 6—7 έαέβοντο V] ΐαεβην Ο || 7—261, 21 ίν-

τανΦα—έπέατελλεν] οτι ίνδα τό πνρεϊον ην τό μέγα των περ-

βών ένταν&α, σταλείς τις κτλ. Η || 8 βνζαντίας Η \ Χοβρόην] χ

βναηπϋ; ία V \ άπηγγειλε Η \\ 9—10 ονν&άβει Η \\ 10 ηβ&ην θ \

11 ξ,ννετω & || 12 Ιλλυριός V] Ιξ οπι. Η || 13 αΐβέαης V, Μέ

θης Η\\ 16 πορία Τ|| 17 \ννέ-αεοεν Η \ διό δη] ό ίέ Η || 17—

18 περβαρμενία Η || 18 την] ην V | 18—19 έν δονβιος V] έν-

δονβιον (?, ίν δονβίοις Η || 19 των ΘΗ] τον Υ \ έπηγγείλαντος Η\\

20 βελεριανόν V, βαλλεριανόν & | άρμεν. Μο βί ϊηίτΗ, 00(1(1.
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'Ρωμαίους ίς την είρηνην δρμήβοντα προ&υμία τη

πάθη. χαϊ 85 %ύν τω άδελφώ ές Αρμενίους ηχων, τω 1

τε Βαλεριανω έντυχών, αυτός τε 'Ρωμαίοις ατε Χριβτι-

ανός Ιβχυρίξετο εύνοΐχώς εχειν χαί οΐ βαβιλέα Χοβ-

5 ρόην πεί&εβ&αι άεϊ ες βουλην π&βαν' ωβτε ην 'Ρω-

μαίων οί πρέββεις ές τά Περβών ήδη %ϋν αύτω έλ&ω-

βιν, ούχ αν τι αύτοΐς έμπόδιβμα εϊη τοΰ την είρήνην

οπη βούλονται δια&ήβεβ&αι. ό μεν ουν Ιερεύς το- 8

βαΰτα είπεν ό τοΰ Ιερέως αδελφός Βαλεριανω

ίο έντυχών λά%·ρα Χοβρόην έν μεγάλοις είναι χαχοίς

έφαβχε' τόν τε γάρ οί πάϊδα τυραννίδι έπι&έμενον

έπαναβτηναι χαϊ αυτόν 6μοϋ %ύν παντϊ τω Περβών

βτρατω τη νόβω άλώναι' διό δη χαϊ 'Ρωμαίοις τανΰν

ές την ζύμβαβιν έ&έλειν Ιέναι. ταϋτα έχει Βαλεριανός 9

ιζη'χουβε, τον μεν έπίβχοπον εύ&ύς άπεπέμ-ψατο, τους Β 261

πρέββεις ούχ είς μαχράν ύποβχόμενος παρά Χοβρόην

άφί%εβ&αι, αύτός δε τούς λόγους ές βαβιλέα Ίονβτι-

νιαν'ον, ονβπερ ήκηκόει, άνηνεγχεν. οϊς δη δ βαβι- 10

λεύς αύτίχα ήγμένος αύτω τε χαϊ Μαρτίνω χαϊ τοίς

μ άλλοις αρχουβιν ότι τάχιβτα έββάλλειν είς την πολε-

μίαν έπέβτελλεν. εύ γάρ οιδεν ως αύτοϊς των πολε

μίων ούδεϊς έμποδών βτήβεται. έχέλευε δε ζυλλεγέντας 11

^5 ταύτό απαντάς ούτω την έββολην έπι Περβαρ-

μενίους ποιήβαβ&αι. ταϋτα έπεί άπενεχ&έντα οί αρ-

1 δρμ,ήαοντας V || 3 βαΧΧεριανω θ || 4 οί οιη. Η | 6 ή'θη Ή]

οτα. ν& || 8 8πη Μαΐίτ.] οπου αοΑά. | ουν] ο βναηηϋ ίη V ||

9 Ιερέως] βαβιΧέως Η \ βαΧΧεριανω θ, βαΧεριανος Η \\ 10—11

έντνχών—τι γάρ οιη. Η || 11 ίφαακεν θ || 12 έπαναατήναι |

καΐ έπαναοτήααι V | τω] των .ΖΓ || 14 ϊ£$ Η \ βαΧΧεριανός €τ||

15 μεν οιη. θ || 20 τάχιστα] μάΧιατα Η \ ές θ || 21 «ί βεήρβί]

ον οοάά., οί. Η? 2 ρ. 22 8. | οΐδεν V] εΐδέναι Ο | 22 ξνΧΧε-

γέντις 6?
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χοντες τά γράμματα εΐδον, άπαντες δμον τοίς έπομένοις

ζννερρεον ες τά έπΐ 'Λρμενίας χωρία.

12 "Ηδη δε δ Χοβρόης όλίγω πρότερον το Μδαρβιγά-

νων δεει τω εκ της νόβον άπολιπων ες την Άββυρίαν

παντι τω βτρατω άπιών ωχετο, εν&α δη ονπω ένδε- δ

δημηΊίει το τον λοιμον πά&ος. ΒαλεριανΌς μεν ουν

Θεοδοβίονπόλεως άγχιβτα έβτρατοπεδενβατο %νν τοις

άμφ' αύτόν χαταλόγοις, καΐ οΐ Ναρΰης %ννετάττετο

Αρμενίους τε καΐ 'Ερονλων τινάς %νν αντώ εχων.

13 Μαρτϊνος δε δ της εω βτρατηγδς \νν τε Ίλδίγερι χαί ίο

Θεοκτίβτω ες Κι&αρίζων το φρονριον άφιχόμενος έν-

ταν&ά τε πηζάμενος το βτρατόπεδον αύτον ίμεινε'

διέχει δε Θεοδοδιονπόλεως δδω τεττάρων ημερών το

φρονριον τοντο' ίνα χαί Πέτρος ονχ είς μακράν %νν

14 τε Άδολίω χαί άλλοις τιβίν άρχονδιν ήλ&εν. ήγείτο ΐ5

Β 262 των ταύτη καταλόγων Ίβαάκης δ Ναρβον αδελφός.

Φιλημούδ δε χαί Βηρος %νν Έρονλοις τοίς βφίβιν

έπομένοις ες τά έπί Χορζιανηνης χωρία ήλ^ον, τον

15 Μαρτίνον βτρατοπέδον ον πολλώ άπο&εν. Ίονβτός

τε δ βαϋιλέως άνεψιός χαί Περάνιος χαί Ιωάννης δ μ

Νικητον παϊς %νν τε Αομνεντιόλω χαί Ιωάννη τω

Ρ 149 Φαγά την ΙπΙχληβιν έβτρατοπεδενβαντο πρδς τφ

Φιβών χαλονμενω φρονρίω, όπερ άγχιβτά πη των

16 Μαρτνροπόλεως δρίων εβτίν. οντω μεν οίν έβτρατο

πεδενβαντο οΐ 'Ρωμαίων άρχοντες %νν τοίς έπομένοις, 25

17 ξ,ννηει δε δ βτρατός άπας ές τριβμνρίονς. ούτοι

1 ίηομένοις ϋίηά.] έοομένοις οοάά. || 8 τό 6τ] τω V || 3—4

άδαρμιγάνων Ο || 6 βαλλεριανός θ || 8 αύτόν (χ || 9 αύται οοάά. ||

10 ό οπι. V | 'ΙΙδίγερι 8θήρ8Ϊ] Ιίδιγίρει V, Ιλδιγέρβη (χ || 11 χι-

&αρίζον (? || 16 Ιααάχης (?] Ιβαάκιος V \ ό] Ιιϊηο ΓΠΓβηβ Ρ \\

18 χορξιανινής V || 22—23 τω φιαων 6?Ρ] τό ψιβόν V || 24 μαρ-

τνρονπόλεως ΟΡ || 25 βνν Ρ \\ 26 Ρ
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άπαντες οϋτε ές ταύτό ζυνελέγηβαν ον μην οϋτε άλλή-

λοις ές λόγους ήλ&ον. πέμποντες δε παρ' αλλήλους

οΐ βτρατηγοι των βφίβιν επομένων τινάς ύπερ της

έββολης έπυν&άνοντο. αφνω δε Πέτρος, ούδενΐ κοι- 18

νολογηΰάμενος, ξύν τοις άμφ' αυτόν άνεπιβκέπτως ές

τήν πολεμίαν έβέβαλλεν. όπερ ημέρα τη έπιγινομένη

γνόντες Φιλημούδ τε καϊ Βήρος, οί των Έρούλων

Ηγούμενοι, εύ&ύς εϊποντο. έπεί τε ταϋτα οΐ τε άμψΐ 19

ΜαρτΙνον καϊ Βαλεριανόν έμα&ον, τι] έββολη κατά

τάχος έχρώντο. άπαντες δε άλλήλοις όλίγω ϋβτερον 20

άνεμίγνυντο έν τη πολέμια, πλην ,Ιούβτου τε καϊ των

ζύν αύτώ, οΐ δη μακράν τε απο&εν, ωβπερ έρρήΟ-η,

έβτρατοπεδευμένοι τοϋ άλλου ΰτρατοϋ, χαΐ χρόνω

ϋβτερον την έκείνων έββολήν γνόντες, καΐ αυτοί μεν

έβέβαλλον ώς τάχιβτα ές τήν κατ' αυτούς πολεμίαν,

άναμίγνυβ&αι δε τοις %υνάρχουβιν ούδαμή έβχον. οΐ 21

μέντοι άλλοι Σύμπαντες έπορεύοντο ευθύ Αοϋβιος, Β 263

ούτε ληιζόμενοι οϋτε τι αλλο άχαρι πράόβοντες ές την

Περβών χώραν.

χε'. "Εβτι ίέ τό Λούβιος χώρα τις τά τε 'άλλα

άγα&ή και αέρων τε καϊ ύδάτων εύε%1αν τινά διαρκώς

εχουδα, Θεοδοβιουπόλεως δε όδώ ημερών δκτώ διέχει.

χαΐ πεδία μεν ένταϋ&α Ιππήλατά έβτι, χώμαι δε πολλαΐ 2

πολυαν&ρωπότατοι ωκηνται άγχοτάτω άλλήλαις καϊ

πολλοί έμποροι κατ έργαβίαν έν ταύταις οίκοϋβιν.

έκ τε γάρ Ίνόών και τών πληβιοχώρων 'Ιβήρων πάν- 3

1 ζννηΧέγηβαν Υ(τ || 4 ούδενϊ] ονδΐ Ο- || 5 άνεπιαχέπτως

ν~Ρ] άακέπτως Θ [| 6 ποίεμ,ίων έαεβαλεν V \ έπιγενομένη Ρ ||

7 γνόντες ν&] γνόντες χαΐ Ρ \\ 9 βαΙΙεριανόν Ο || 12 έρρέ&η Ρ\\

13 έβτρατοπεάενσάμ,ενοι Ρ || 15 ίαέβαΧον V || 19 χώραν θ || 20 τό]

τοΰ θ | χώρα θ || 23 έατιν θ || 24 άγχιτάτω V
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των τε ως είπεϊν των εν Πέρβαις έ&νών και 'Ρωμαίων

τινών τά φορτία έβκομιξόμενοι ένταν%α αλληλοις ζνμ-

4 βάλλονβι. τόν τε των Χριβτιανών Ιερέα Κα&ολιχον

χαλονϋι τη Ελλήνων φωνή, οτι δη έφέβτηχεν εις ών

6 απαβι τοις ταύτη χωρίοις. Αούβιος δ\ 'άπο&εν οβον 5

εϊκοβι και εκατόν βταδίων έν δεζια Ιόντι έκ 'Ρωμαίων

τηξ γης 'όρος έϋτΧ δύββατόν τε και άλλως κρημνώδες,

και κώμη τις έν δνδχωρία βτενοτάτη κειμένη, Άγγλων

6 όνομα, ον δη δ Ναβέδης, έπειδή τάχιβτα των πολε

μίων την έφοδον εγνω, παντι τω βτρατώ άποχωρήβας ίο

Ίΐΐδοχωρίον τε Ιβχνΐ Λταρβήβας κα%·εϊρ£,εν αντόν. και ή

μεν κώμη ές τον 'όρονς τά εβχατα κείται, φρονριον

δε έχνρον τη κώμη ταύτη δμώννμον έν τω χρημνώδει

8 έβτίν. δ γονν Ναβέδης λί&οις μεν και άμάζαις τάς

έπϊ την κώμην αποφράδας εΐΰόδονς δνβπρόβοδον ετι ι&

9 μάλλον είργάβατο ταύτην. έπίπροβ&ε δε τάφρον τινά

Β 264 όρύζας ένταν&α το βτράτενμα εβτηβε , προλοχίβας

οΐκίβκονς τινάς παλαιούς ένέδραις πεζών, ές τετρα-

κιβχιλίονς δε άνδρας απαν %ννηει το Περβών βτρά

τενμα. 20

10 Ταύτα μεν ούν έπράββετο τηδε. 'Ρωμαϊοι δε άφι-

κόμενοι ές χωρον ήμέρας δδω Άγγλων διέχοντα, των

τινα πολεμίων έπι καταβκοπη Ιόντα λαβόντες έπνν-

δάνοντο οπη ποτέ ταννν δ Ναβέδης είη. καϊ ος άνα-

3 οΐ. Ζ&οα. 252, 33 θί ηοΐ Β,ά Ιινιηο Ιοουπι ρ. 380

3 των ΟΡ] οτα. V || 4 ών] ων ίν Ο || 6 είχοοιν Ρ || 8 χει-

μ,ίντ\ V] Οτα.. 6?, κείται Ρ | άγλών 7"6τ | 11 αντόν θ || 13 όχν-

ρόν (τ Ι 16 έπίπροβ&ιν V | τάφρον ΡΡ] τάφον Ο || 22 άνγΧών V,

άγΧων θ || 23 Χαβόντες 7Ρ] μαδόντες τι χαΐ Χαβόντες Θ \\ 23—

24 άνεπνν&άνοντο Ρ || 24 ταννν 6 ναβ. 6?Ρ] 6 ναβ. ταννν V
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χεχωρηχέναι τον άνδρα εξ Άγγλων παντι τω Μήδων

βτρατώ εφαβχεν. ο δή ό Ναρβής άχούβας δεινά 11

έποιείτο, χαϊ τοις ζυνάρχουβι τήν μέλληβιν όνειδίζων

έλοιδορεΐτο. ταύτό δε τοϋτο χαι άλλοι έποίουν, ές 12

5 αλλήλους υβρίζοντες, χαι το λοιπόν μάχης τε χαϊ χιν-

δύνου άφροντιβτήβαντες ληίξεβ&αι τά έχείνη χωρία

εν βπουδγι έποιοΰντο. αραντες τοίνυν άβτρατήγητοί 13

τε χαι άταχτοι χόβμω ούδενι έπίπροβ&εν ηεβαν, οϋτε

τι έχοντες βύμβολον εν 6φί6ιν αύτοϊς, ψιερ έν τοις

ίο τοιούτοις άγώβιν εί'&ιβται, οϋτε πη διαχεχριμένοι έν

τάξει, τοις γαρ βχευοψόροις οί βτρατιωται άναμιγνύ- 14

μενοι έπορεύοντο ώς επί άρπαγην έτοιμοτάτην Ιόντες

χρημάτων μεγάλων, έπει δε Άγγλων άγχοϋ έγένοντο, 16

πέμπουβι χαταβχόπους, οΐ δή αύτοϊς έπανιόντες άπήγ-

ΐ5 γελλον την των πολεμίων παράτα\ιν. οΐ δε βτρατηγοϊ 16

τω άπροβδοχήτω χαταπλαγέντες άναβτρέφειν μεν %ύν

βτρατώ τοβούτω το πλή&ος αΐβχρόν τε χαϊ άνανδρον

ολως ωοντο είναι, τάζαντες δε ώς έχ των παρόντων

είς τά τρία τέλη το βτράτευμα εύ&ύ των πολεμίων

ίο έχώρουν. Πέτρος μεν οϋν χέρας το δε%ιον είχε, Βα- 17

λεριανος δε το εύώνυμον, είς δε το μέβον οΐ άμφΐ Β 266

Μαρτϊνον έτάββοντο. γενόμενοι δε αγχιβτά πη των

Εναντίων ηβύχαζον, την τά%ιν βύν άχοβμία φυλάββον-

τες. αίτιον δε ην η τε δυβχωρία χρημνώδης ΰπερφυώς 18

25 ούβα χαι το ε'| ύπογύου διαταχ&έντας ές την μάχην

χαδίβταβ&αι. ετι μέντοι χαι οί βάρβαροι βφας αυτούς 19

1 άνγίων V® \ 2 ό οτα. Ρ || 5 άλλήλονς Ρ] αλλονς 7(? ||

8 άτακτοι ΘΡ] ακοαμοι V \ ήιιοαν θ || 9 τι ΫΡ] πη Ο | £νμ-

βοΐον V | 18 άνγλων ΎΟ || 16 ξύν] |ύν τω V | 19 & Ρ || 20—21

βαίλιριανόξ Ρ || 21 ιΐς V] &ν ΘΡ | ίέ ομ. Θ \\ ΖΆεύχοΰμία β \\

25 νπογνον Ρ] ύκογιίου Υθ || 26 αντονς Ρ
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ε§ ολίγον %υναγαγ6ντες ήανχή εμενον, περιβκοπού-

μενοι των έναντίων τήν δύναμιν, προειρημένον αντοΐς

προς Ναβέδον χειρών μεν ώς ήχιβτα αρχειν, ήν δέ

πη έπιβκήψωβιν οί πολέμιοι, κατά το δυνατόν βφίβιν

άμύναβ&αι. 6

20 Πρώτος δε Ναρβής %νν τε τοίς Έρούλοις χαϊ 'Ρω-

μαίων τοις ίπομένοις ές χείρας τοϊς πολεμίοις ■ξλθ'εν,

ώ&ιβμον τε γενομένου έτρέψατο τους χατ' αύτόν Πέρ

α βας. φεύγοντές τε οί βάρβαροι ές το φρούριον άνέ-

βαινον δρόμω, έν&α δη αλλήλους έργα άνήκεβτα έν ίο

22 τη ΰτενοχωρία είργάζοντο. χαϊ τότε Ναρβής τε αΰτός

τοις αμφ' αυτόν έγχελευβάμενος πολλω έτι μάλλον

τοις πολεμίοις ένέχειτο και 'Ρωμαίων οί λοιποί έργον

23 εΐχοντο. έ%ελ&όντες δε έχ τον αίφνιδίου έχ των χατά

Ρ 151 τους βτενωπούς οΐκίϋχων οί προλοχίξοντες, ωϋπερ έρ- 15

ρήΟ"η, των τε,Ερούλων τινάς κτείνουβιν, άπροβδόχητοι

έπιπεβόντες, και Ναρβήν χατά χόρρης αυτόν παίονβι.

24 χαϊ αυτόν Ίβαάκης δ αδελφός χαιρίαν τυπέντα ΰπεζή-

γαγε των μαχομένων. δ§ δή δλίγω ΰβτερον έτελεν-

τηβεν, άνήρ άγα&ός έν τω πάνω τούτω γενόμενος. 80

25 ταραχής δε, ώς τό είχός, έν&ένδε πολλής ές τον 'Ρω-

Β 266 μαίων βτρατόν έμπεβούβης, άπαν ό Ναβέδης έπαφήχε

26 τοις έναντίοις τό Περβών βτράτενμα. οί #ε βάλλον

τες έν τοϊς δτενωποΐς ές πολεμίων πάμπολν πλή&ος

πολλούς τε άλλους ενπετώς έχτεινον χαϊ διαφερόντως κ

Έρούλους, οΐ ξΰν τψ Ναρβή τά πρώτα τοις έναντίοις

έπιπεβόντες αφύλακτοι έχ τοϋ έπΐ πλεΐβτον έμάχοντο.

27 ούτε γάρ κράνος ούτε θώρακα οντε άλλο τι φνλαχ-

5 άμνναο&αι β-Ρ] άμννια9αι V || 16 τε ονο.. Ρ | 17 χαϊ] τί

χαϊ Ο \ κόρης Ρ || 18 Ιοααχιος V || 21 πολλής οιη. V || 25 ίχτεινον

ΟΡ] ΐχτειναν V \\ 28 &λλο τι) τι &λλο θ
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χήριον "Ερονλοι ϊχονβιν, οτι μή άβπίδα και τριβώνιον

άδρον, ο δη διεξωβμένοι ές τον αγώνα καθίστανται,

δούλοι μεντοι "Ερονλοι, και άβπίδος χωρίς ές μάχην 28

χωρούβιν, έπειδάν δε άνδρες εν πολεμώ άγα&οι γέ-

5 νωνται, οντω δη άβπίδας αύτοϊς έφιαβιν οΐ δεβπόται

προβάλλεβ&αι έν ταϊς ζνμβολαΐς. τά μεν των Έρον-

λων ταύτη πη εχει.

'ΡωμαΙοι δε ούκ ένεγκόντες τονς πολεμίους ανά 29

κράτος άπαντες ίφενγον, οϋτε άλκης μεμνημένοι οντε

ίο τινά αΙδώ τ) αλλο τι έν νω άγα&ον έχοντες. Πέρβαι 30

αύτούς νποπτενοντες ούκ ές φνγην άναίβχνντον

οντω τετράφ%·αι, άλλ' ένέδραις τιβιν ές αύτούς χρη-

6&αι, άχρι ές τάς δνβχωρίας διώί,αντες είτα άνεβτρε-

φον, ον τολμώντες έν τω δμαλεϊ όλίγοι προς πολλούς

15 διαμάχεβ&αι. 'ΡωμαΙοι μεντοι, και διαφερόντως οΐ 31

βτρατηγοϊ πάντες, δίωζιν έπι βφας άεϊ ποιεΐβ&αι τονς

πολεμίονς οίόμενοι εφενγον Ετι μάλλον, ονδένα άνιέντες

καιρόν, &εονβι μεν τοϊς ΐπποις έγκελενόμενοι μάβτιγι

και κρανγη, τονς δε θώρακας και τά άλλα οπλα

ϊο ριπτονντες βπονδγι τε και θορυβώ ές έδαφος, ον γάρ 32

άντιτάζαδ&αι καταλαμβάνονβιν αντονς έ&άρβονν Πέρ- Β 267

βαις, αλλ' έν μόνοις τοις των ίππων ποβι τάς της

βωτηρίας έλπίδας είχον και, το ί,ύμπαν είπεϊν, τοιαύτη

8—9 άνα—ίφιυγον] οι ίέ ΐφενγον άνά χράτος 8αί4. β. ν.

άνα χράτος

2 χαδίοτανται (?] χα&ίβταντο ΥΡ || 3 μάχην Ύ¥] τον άγώ-

να θ || 4—5 γένωνται 0Ρ\ έγένοντο V | 6 μεν των] μϊ

ονν Ο || 7 τανττ)] ταντα V || 14 δμαΧώ V || 18 έχιλίνό-

μενοι Ο | μάβτιγι ΫΡ] μάβτιγι θ || 21 αύτονς] αντοϊς θ | έ&άρ-

ρονν Ο 1| 23 ίλπίδος Ο
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γέγονεν η φνγή ώβτε των ίππων βχεδόν τι αντοϊς

ουδείς διεβίω, άλλ' ήνίκα τον δρόμου έπανβαντο,

33 πεβόντες εν%υς διεφ&άρηβαν. καϊ πά&ος τούτο μέγα

'Ρωμαίοις οίον ονποτε πρότερον γέγονε. πολλοί τε

γάρ αυτών ε&ανον καϊ πλείους έτι υπό τοις πολεμίοις 6

34 εγένοντο. οπλα τε αύτών οΐ πολέμιοι καϊ υποζύγια

ελαβον τοβαντα το πλή&ος, ώβτε πλουδιώτερα δοχεϊν

έχ τούτον γενέβϋ-αι τον ε'ργον τά Περβών πράγματα..

35 ΪΑδόλιος δε δια φρονρίον έν ταύτη δη τη υπαγωγή

παριών έν Περβαρμενίοις χειμένον λί&ω τε την χεφα- ίο

λήν πρός τον των ταύτη φχημένων πληγείς αυτόν

διεφ&άρη, οΐ τε άμφΐ τον Ίονβτον χαΐ Περάνιον

έϋβαλόντες ές τά έπϊ Ταραύνων χωρία και ολίγα 'άττα

ληιβάμενοι εύ&ύς έπανήλ&ον.

Ρ 162 κς'. Τω δε έπιγινομένω έτει Χοβρόης 6 Καβάδον ΐ5

το τέταρτον ές γήν την 'Ρωμαίων έόέβαλλεν , έπϊ την

2 Μεβοποταμίαν το ϋτράτενμα 'άγων. αντη δε ή έββολή

τω Χοβρόη τούτω ού πρός Ίουβτινιανόν τον 'Ρωμαίων

βαβιλέα πεποίηται, ου μην ούδε έπ' άλλων άν&ρώπων

ονδένα, ότι μη έπϊ τον &εον δνπερ Χριβτιανοι βέ- *ο

3 βονται μόνον, επειδή γάρ έν τη πρώτη έφόδω Έδέββης

αποτυχών άνεχώρηβε, πολλή τις έγεγόνει αύτω τε καΐ

μάγοις, ατε πρός τον των Χριβτιανών &εοΰ {\ββη-

4 μένοις, χατήψεια. η\> δη παρήγορων ό Χοβρόης έν

1 βχεδόν τι αντοϊς νΡ] αντοϊξ βχεδόντι Ο || 2 άλλα & ||

4 ονηοτε ν(χ] ονηω Ρ || 6 έγίνοντο V || 9 ά&ούλιοξ νθ | #ή

νθ] οπ». Ρ || 11 των] τον θ || 13 έββαλλόντες Ρ \ βίς Ρ \ τα

ραύνων Ρ] ταράβων Ϋ6γ, Ταραννών Μβη. ΡγοΪ. &. 41 || 15 έπι-

γενομένω 6? || 18—19 ρωμαίων βαβιλέα νθ] βαβιλέα ρωμαίων Ρ\\

19 άλλον θ || 20 ονπερ] ον οι θ \ 21 αΐδέββης ηΐο β* ίη&ίΐ V, έδέ-

βτ\ς ηίο βΐ ίηίτβ. Ρ || 22 άνεχώρηβεν Ρ | τε οτα. Θ || 23 των

οία. θ



[ΡΚΟΟΟΡΙΙ ϋΕ ΒΕΙ,Ι,Ο ΡΕΚ8Ι0Ο Π. 26.] 269

τοις βαβιλείοις Έδεβαηνονς μεν άνδραποδιεϊν ήπείλη-

6εν απαντάς Ις τά Περβών ήδη, την δε πάλιν μηλό- Β 268

βοτον χαταΰτηβεβδαι. παντί γονν τω βτρατω άγχον 5

'Εάέύϋης γενόμενος Ονννων των οι επομένων τινάς

5 έπι τον της πόλεως περίβολον έπεμψεν, ος δη τον

Ιπποδρόμου χα&νπερ&έν έβτιν, 'άλλο μεν ονδεν χαχονρ-

γήβοντας, πρόβατα δε άρπαβομένονς, άπερ οΐ ποιμένες

πολλά ένταϋ&ά πη παρά τό τείχιβμα βτη^βαντες ετνχον,

χωρίον τε Ιβχνϊ ϋ·αρ6οϋντες, ότι δη άναντες νπερφνώς

ίο ην, χαϊ ονποτε τολμήβειν τονς πολεμίονς οίόμενοι

οντω πη άγχιβτα τον τείχονς Ιέναι. οΐ μεν ονν βάρ- 6

βαροι των προβάτων ηπτοντο ηδη, οΐ δε ποιμένες

χαρτερώτατα [αμυνόμενοι] διεχώλνον. Περβών τε τοις 7

Ονννοις έπιβεβοη&ηχότων πολλών, άγέλην μεν ένϋ·ένδε

15 άφελέδ&αι τινά οί βάρβαροι ί'βχνβαν, 'Ρωμαίων δε

δτρατιωτών τε χαϊ των από τον δήμον έχεζελεόντων

τοις πολεμίοις η μεν μάχη έχ χειρός γέγονεν, ή ίί

αγέλη αυτόματος ές τονς ποιμένας Ιπανηχεν αν%ις.

των τέ τις Ονννων προ των άλλων μαχόμενος μάλιβτα 8

«ο πάντων ήνώχλει 'Ρωμαίονς. χαί τις αντόν άγροίχος 9

^5 γόνν το δεζιόν βφενδόνϊ] έπιτνχών βάλλει, δ #£

πρηνης από τοϋ ΐππον ές το έδαφος εν&ύς επεβεν, ο

'Ρωμαίονς ετι μάλλον έπέρρωΰεν. τε μάχη πρωί 10

άρζαμένη έτελεντα ές μέβην ημέραν, έν $ έχάτεροι τό

25 πλέον έχειν οίόμενοι διελν&ηβαν. χαϊ 'Ρωμαΐοι μεν 11

έντός τον περιβόλου έγένοντο, οί βάρβαροι από

6 ίπποδρομίον Ρ || 6—7 χαχονργήααντας V || 7 άρπαααμέ-

νονς V, άρπαβαομένονς Ρ \\ 8 παρά^ περί θ | τύχιβμα Θ-Ρ] ιίρο-

τείχιβμα V || 9 Φαρβονντες] &αροηααντες 6τ || 9—10 νπερφνως

ην νΡ] ην νπερφνως Ρ | 11 οντω] οϋπω V | 13 άμννόμενοι Ρ]

οία. ν(τ | 14 οννοις θ έπιβεβηχότων θ \ μεν] μίν τίνα Ο \

16 έπεί&όντων Ογ || 19 οννων 6τ
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βταδίων της πόλεως επτά διεβκηνημένοι εβτρατοπεδεύ-

βαντο άπαντες.

12 Τότε δ Χοβρόης είτε τινά 'όψιν δνείρου είδεν ^

τις αύτω ίννοια γέγονεν, ώς δίς έγχειρήβας τ\ν μή

Β 269 δυνατός εϊη "Εδεββαν έξελεϊν, πολλήν οί αΐβχύνην τινά β

1$Ρί&Ζπεριβαλε6&αι ί,υμβήβεται. δώ δη πολλών χρημάτων

14 άποδό0%·αι την άναχώρηβιν Έδεββηνοΐς 'έγνω. τη

γονν έπιγινομενη ημέρα Παύλος έρμηνεύς παρά το

τείχος ηκων εψαβκε 'Ρωμαίονς χρηναι παρά Χοβρόην

15 βταληναι των δοκίμων τινάς. οί δε κατά τάχος τεββα- ίο

ρας άπολε%άμενοι των έν βφίβιν αντοΐς έπιφανών

16 έπεμψαν, οϊς δη ές το Μήδων άφικομένοις βτρατό-

πεδον εντνχων γνώμη βαβιλέως δ Ζαβεργάνης άπειλαΐς

τε πολλοίς δεδιζάμενος άνεπυν&άνετο αυτών δπότερα

βψίβιν αίρετώτερα τυγχάνει δντα, πότερον τά ες τήν 15

17 είρήνην, η τά ές τον πόλεμον άγοντα, των δε την

είρήνην ελέΰ&αι άν προ των κινδύνων δμολογούντων,

,,Ουκοϋν" εφη δ Ζαβεργάνης ,,ώνείβ&αι υμάς ταύτην

18 ,,άνάγκη χρημάτων πολλών." οΐ τε πρέββεις ίφαβαν

τοβαϋτα δώβειν οβα παρέβχοντο πρότερον, ήνίκα ·π)ν 20

19 Άντιόχειαν έζελών έπ αυτούς ήλϋ-ε. και δ Ζαβερ

γάνης αύτούς %ύν γέλωτι άπεπέμψατο, εφ' ω ενδελεχε'-

βτατα βονλευβάμενοι άμφΐ τη βωτηρία ούτω δή αύ&ις

3—271,16 Τότε—άπαΙΧάαοεβ&αι] οτι δ χοαρόης ει τί τινα

κτλ. Η \\ & δΙς έγχειρήβας] διεγχειρήβας Η | τ\ν οπι. Η || δ "Εδεβ

βαν έξελεϊν] έξελ&εΐν ΐδεβαν ηόΧιν χαί Η || 6 περιβαΧΧέβ&αι Ο |

7 άαοδιδόβ&αι Η \ άναχώρηβιν έδεββηνοΐς (αίδεβηνοϊς V, έδε-

βηνοϊς Η) νΟτΗ] πάλιν έδεββηνοίς την άναχώρησιν Ρ || 8 γονν]

ονν V | τδ οπι. V || 9 ριομαίοις Η || 10 τάχος] τείχος Ο \\ 11 άπο-

Χεξάμενος V | έν οπι. Η || 13 ξαβεργανής (τ, ξαβέργαιος Η |

14 δεδεξάμ,ενος Ρ, δνίδειξάμενος Ξ || 16 πότερα Η || 18 ξα-

βέργαιος Η || 20 Λαρέαχετο Ε || 21 έπ] &π V || 21—22 ξαβέρ-

γαιος Η
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ίταρ' αυτούς έλ&ωβιν. όλίγω τε νβτερον μεταπεμψά- 20

μένος αντονς 6 Χοβρόης, έπειδή παρ' αύτόν ΐχοντο,

χατέλεζε μεν οβα τε πρότερον χαι όντινα τρόπον

έζηνδραπόδιβε 'Ρωμαίων χωρία, ήπείληβε δε τά δεινό-

5 τερα, ΈδεββηνοΙς προς Περβών έβεβ&αι, εΐ μή πάντα

βφίβι τά χρήματα δοΐεν οβα τον περιβόλου έντός

έχονβιν ούτω γαρ μόνως έν&ένδε άπαλλαγήβεα&αι

τον δτρατ'ον έφαβχε. ταντα οΐ πρέββεις άχούβαντες 21Β270

ωμολόγονν μεν παρά Χοβρόον τήν είρήνην ώνήβεβ&αι,

ίο ήν γε βφίβι μή τά άδύνατα έπαγγείλειε' τον δε κιν

δύνου το πέρας ονδενΐ των πάντων έφαβαν προ της

αγωνίας ένδηλον είναι, πόλεμον γάρ τοίς αυτόν δια- 22

φέρονβιν έπι τοις δμολογονμένοις ού μή ποτε είναι,

τότε μεν ουν ξύν όργη ό Χοβρόης τους πρέββεις εχε-

15 λενεν 'ότι τάχιβτα άπαλλάββεβ&αι.

Ήμερα δε από της προβεδρείας όγδόη λόφον έπανα- 23

βτήβαι χειροποίητον τω της πόλεως περιβάλω βουλό-

μενος, επει τά δένδρα έχτεμων αύτοΐς φύλλοις πολλά

έχ χωρίων εγγύς πη όντων προ τον τείχους έν τετρα-

ίο γώνω ξυνέ&ηχεν, ού δη βέλος έχ της πόλεως έζιχνεΐ-

6&αι αδύνατα ή\>, χουν τε πολύν τινα άτεχνώς νπερ&εν

των δένδρων %υναμηβάμενος μέγα τι χρήμα λί%ων

έπέβαλλεν, ούχ έχόντων εις οίκοδομίαν έπιτηδείως,

2 ηχοντο V || 3 χατελεζάμενος ατε πρότερον Η || 4 ήπείλει (? ||

5 αΐδεαηνοϊς V, ίδεβηνοϊς ΡΗ || 6 έντος τον περιβόλον θ ||

7 Ιχονσι Η | ούτως Ρ | μόνος VII | μόνως έν&ένδε] έν&ένδε

μόνως Ρ || 8 ίφαβχεν Η || 9 μεν ΟΜ. V | ώνήβαα&αι Ο || 10 7*]

γε χαϊ Η \ άπαγγείίειε Ύ(χ, έπαγγέλειε Η || 11 προ\ -προς Η ||

12 Αγωνίας] Αγοράς Η | Ιέναι Η || 14 ονν οτα. Η || 14—15 έχέ-

λενβεν Η \\ 15 άπαΐλαγήαεα&αι Ρ || 16 προαεδρίας Ο || 21 Αδύ

νατον Ο \ πολλύν (χ \ νπερ&ε Ρ || 22 μέγα τι] έγα τι ΐη ΙϋιΐΓβ,

Ρ I Ζ0»)ί"* λί&ων] λί&ων χρήμα Ρ || 23 έπέβαλεν V \ ές Ρ \

οίχοδομίας Ρ \ έπιτηδείως βν&ηυϋ; ίη Ρ
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άλλ' είκη τμη&έντων, εκείνου μόνον έπιμελούμενος,

οπως 6 λόφος οτι τάχιβτα ές νψος μέγα έπαίροιτο.

24 και ξύλα μακρά τον τε χον και των λίϋ·ων μεταξύ

ές αεί έμβαλλόμενος ενδεβμον έποιεϊτο τον έργον,

26 'όπως μη νψηλον γενόμενον άδ&ενες εί'η. Πέτρος δε 5

ό 'Ρωμαόων ΰτρατηγός (ένταν&α γαρ ξνν Μαρτίνω και

Περανίψ έτύγχανεν ων) τους ταϋτα έργαξομένονς

άναβτέλλειν έ&έλων Οϋννων των οί επομένων τινάς

26 έπ' αυτούς επεμψεν. οί δε πολλούς έκ τον αίφνιδίον

Ρ 154 έπελ%·όντες άνεΐλον, και πάντων μάλιβτα των τις δορν- ίο

27 φόρων, Άργηκ 'όνομα. μόνος γάρ επτά και εί'κοβιν

έκτεινε, των μέντοι βαρβάρων φνλακήν άκριβή το

Β 271 λοιπόν ποιονμένων ονκέτι έπεξιέναι τίνες έπ' αντούς

28 εΰχον. επεί δε προϊόντες έντος βέλονς οί τεχνίται

τοϋ έργον τούτον έγένοντο, καρτερώτατα η'δη άμυνό- ΐ5

μενοι από τον περιβόλον 'Ρωμαϊοι τάς τε δφενδόνας

έπ' αντονς και τά τόξα ένηργονν. δώ οί βάρ-

29 βαροι έπενόουν τάδε. προκαλύμματα εκ τραγείων τρι

χών, & δη καλ'ονβι Κιλικία, πάχονς τε και μήκονς

διαρκώς έχοντα, άρτηβαντες εκ ξύλων μακρών έπίπρο- ϊο

6%·εν άεϊ την άγεβταν έργαξομένων έτί&εντο (οντω

18—273, 4 προχαλνμματα—ίμενε] τοντο δε οι έργαξόμενοι

προκάλνμμα τιΦέαβιν έξ, αίγείων τριχών, των λεγομένων κιλικίων,

α δη πάχονς τε καϊ μήχονς διαρκώς έχοντα άναρτήβαντες έκ

ξύλων μακρών έπίπροα&εν έτί&εντο. ένταν&α κτλ. 8ιιχά. 8. ν.

ϊγεβτα. οί. 8πί<1. β. ν. αγεβτα. οί. Εηα^Γ. IV 27

1 έκτμη&έντων Ρ || 2 ίί? V \\ 3 χον] χοός V || 3—4 μεταξν

ροβί έμβαλλόμενος ΐΓαηβροηϋ Θ || 4 έβαεί ¥6 || 8 οϋνων Ο \

οϋννων—ίπομένων νθ] των οί επομένων οϋννων Ρ \\ 11 άρ-

κηκ θ- | γάρ Ο». 6τ || 14 ϊβχον] ϊγνων 6τ \ τεχνίται νΡ || 18—19

τριχών] τρίχινα V || 20 άρτήααντες νΡ] διαρτηβαντες ό, άναρ-

τήβαντες δαϊά. || 21 άγέβταν Ρ, αγεβτα βΐ ίγεβτα 8ιιίά.
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γάρ το Λοιουμίνον τη Λατίνων φωνή έχάλονν 'Λο-

μαΐοϊ). ένταϋ&α γάρ οντε πνρφόροι οΐβτοϊ οντε τά 30

άλλα βέλη έί,ιχνεϊδ&αι εϊχον, άλλ' αντον έπΐ των

προχαλνμμάτων άποχρονόμενα Σύμπαντα έ'μενε. χαϊ 31

5 τότε 'ΡωμαΙοι ες δέος μέγα έμπεπτωχότες τους πρέββεις

παρά Χοβρόην 6νν &ορνβω πολλω έπεμπον χαϊ Στέ-

φανον ΰνν αντοϊς, έν γε τοις χατ αντον Ιατροΐς

λόγιον, ος δη Καβάδην τον Περόζον νοϋονντά ποτε

Ιαβάμενος κύριος χρημάτων μεγάλων προς αντον

ίο γέγονεν. ος δη, έπεί παρά Χοβρόην }-νν τοίς άλλοις 32

έγένετο, έλεζεν ώδε ,,Βαθιλέως την φιλαν&ρωπίαν

,,άγα&ον γνώριϋμα πάντες έχ παλαιον νενομίχαΰιν.

,,ονχονν^ ώ χράτιβτε βαβιλεν, φόνονς βοι και μάχας 33

,,έργαξομένω χαϊ πόλεων άνδραποδιβμονς των μεν

16 βάλλων ϋϋως ονομάτων παρέβται τνχεϊν, το δε άγα&ω

,,ειναι δοχεϊν ον μήποτε έϋται. χαίτοι παβων γε 34

^,ηχιβτα χρην τη Έδεβδηνών πάλει παρά δον τι ξυμ-

,φήναι ψλανρον. έντεν&εν γάρ έγωγε ωρμημαι, οΰπερΆδΒ2Ί%

γ,βε των έδομένων ονδεν προειδώς έ%έ&ρεψά τε χαΐ

«ο „τώ πατρι τω βώ ζνμβονλος γεγονως, έφ' ω 6ε της

,,άρχης διάδοχον χαταβτήβεται, ΰοΐ μεν της Περΰών

,φαβιλείας αϊτιώτατος γέγονα, τι] δε πατρίδι τ&χν παρόν-

,,των χαχών. οΐ γάρ άνθρωποι τά πολλά των άτνχη- 36

„μάτων βφίβιν αντοΐς έχ τον έπι πλεϊΰτον των %νμ-

25 ,,βηδομένων προδτρίβονται. άλλ' εί' τις δε της τοιαν- 37

1 ποιούμενον] ποιμενιχον βαρβΓβοτ. ποιονμενον Θ || 2—3 οντε

τά άλλα βέλη Ρ] ο# τά V, ούτε τι άλλο (τ, .τά Οίη. 8ηϊά. ||

3 είχεν θ [| 4 άποχρονόμ,ενα Σύμπαντα οπι. 8ηίά. | ίμενον 8\ιϊά. \\

6 ξνν ΰορνβω (τ || 7 Ι~ΰν αΰτοϊς (τ || 16 παρίΰται Ηοββοη.]

παρκβτάναι V, παρεβτάναι ΘΡ || 16 πααών] πάντων (χ || 17 αΐδε-

ΰηνων V || 20 αύμβονλος (τ || 21 χαταατήαηται Ο || 23—25 οι—

προατρίβονται οπι. 6?

ΡΗΟοοριπβ, θΛ. Η&1ΙΓ7. I. 18
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,,της εύεργεΰίας εΐβέρχεται μνήμη, μηδίν ήμας ίργάβτ]

,,περαιτέρω κακόν, ταύτην διδούς μοι την άμοιβήν, έξ

,,ής 6οι, ω βαΰιλεϋ, το μη δοκεϊν ώμοτάτω είναι %υμ-

38 ,,βήΰεται." Στέφανος μεν τούαντα εΐπε. Χοΰρόης δε

ον πρότερον άπαλλαγή6ε6&αι ώμολόγει έν&ένδε, εΐ μή 5

Πέτρον τε καΐ Περάνιον αύτώ παραδοΐεν 'Ρωμαΐοι, ότι

δή οΐ, δοϋλοί γε 'όντες πατρώοι, τετολμήχαΰιν άντιτάζα-

89 β%·αι. τοντο δε ην μη δραν 'Ρωμαίοις ίν ήδονγι έβτιν,

άλλα δνοϊν αυτούς έπάναγκες ελέβ&αι το έτερον τ)

πεντακόβια κεντηνάρια χρνβον βφίβι διδόναι, η δέζα- ίο

6&αι τη πόλει των οΐ έπιτηδείων τινάς, οΐ τά χρήματα

διερεννηβάμενοι άπαντα τον μεν χρνβόν τε και αργν-

ρον, δβον δή ένταν&α Συμβαίνει είναι, κομίζοντες ες

αύτον η%ουβι, τ'άλλα δε τους κυρίους έάβουοΊν εχειν.

40 ταύτα μϊν ο Χοβρόης απέρρνψεν , "Εδεββαν έζελεϊν ΐ5

Ρ 165 πόνψ ούδενΐ ελπίδα εχων. οι δε πρέββεις (άπαντα

γαρ 6φίβιν αδύνατα εδοζεν είναι 06α Εκείνος άπήγγελλε)

διαπορούμενοί τε καΐ λίαν άδχάλλοντες έπι τήν πόλιν

αΒΐΊΆέβάδιξον. έπεί τε έντος τοϋ περιβόλου γενόμενοι τά

παρά Χοβρόον άπήγγελλον , %-ορνβον τε και θρήνων ζο

ή πόλις εμπλεως εγένετο.

42 Ή μεν οϋν τοϋ λόφου καταΰκευή ίπί τε ϋψος

ΐ'ίρετο μέγα καΐ βπονδΐι πολλϊ] έπίπροβ&εν ηει. 'Ρω-

3 σοι οιη. β || 4—275, 6 Χοβρόης—ίχώρονν] οτι πρίαβεων

άποαταλίντων παρά χοαρόην χαΐ ξ,νν αύτοϊς χαΐ οτεφάνον τον

Ιατρού, ό χοαρόης ον πρότερον άπαλλαγήσεα&αι ίδέαης Ιφη, εί

μη πέτρον χτϊ. Η || 7 δή] δε Η | γε δντες] γεγονότες Η || 8 ην]

εί Η | ρωμαίονς οοάά. | ίν Η] οπι. νθΡ || 9 δνείν V \\ 10 χρναίον

χεντηνάρια ν\ δονναι Ο || 11 οί οπι. Η || 13 Ζαον] ος Ϋ\ ί,νμ-

βαίνειν Η || 14 χαιρονς Η | ίάαωαιν Ρ || 15 μεν οπι. Η | κίφϊ-

βαν V, Ιδεσαν Η || 16 ΐχων ίλπίδα Θ | ίλπίδας Π || 17 είναι

οπι. νθ | ίχεΐνον Η Ι ίπήγγελε Η || 18 διαπορενόμενοι Η |

άοχάλοντες ΟΡ \\ 22 ίπί] ίπεϊ Υβ
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μαϊοι δε ουκ έχοντες ο τι και δράβονβι πάλιν τονς

πρέββεις παρά Χοβρόην άπέβτελλον. οϊπερ έπειδη εν 43

τω των πολεμίων βτρατοπέδω έγένοντο, περί τε των

αυτών δεηβόμενοι έφαβκον ηχειν, λόγου μεν οΰί'

5 δπωβτιονν προς Περβών έτνχον, νβρει δε και ϋ-ορνβψ

πολλω έν&ένδε έζελαννόμενοι ες τν\ν πάλιν έχώρουν.

τά μεν ονν πρώτα 'Ρωμαΐοι το κατά τον λόφον τείχος 44

έτερα ένεχείρουν οίκοδομία τινϊ νπερβαλέβ&αΐ' ως δε

και ταύτης το Περβών έργον πολλω κα&νπέρτερον

ίο έγίνετο ηδη , της μεν οίκοδομίας άπέβτηβαν, ΜαρτΙνον

δΐ πείδουβι τά άμφί τη ζνμβάβει τρόπω δη ότω βον-

λοιτο διοικήβαβ&αι. και ος αγχιβτα τον των πολεμίων

βτρατοπέδον γενόμενος τών τιβιν εν Πέρβαις αρχόντων

ες λόγονς <ηλ&εν. οί #£ τον ΜαρτΙνον έζαπατώντες 46

ΐ5 είρηναΐα μεν βφών τον βαβιλέα βονλεβ%·αι έφαβαν,

αντόν δε ώς ηκιβτα οϊόν τε είναι τον 'Ρωμαίων αυτο

κράτορα πεί&ειν της προς Χοβρόην φιλονεικίας άφέ-

μενον την είρήνην ποτέ προς αντόν δήβεβ&αι' έπει 46

και Βελιβάριον, ονπερ τι] τε δννάμει καΐ τω άζιώματι

πολν Μαρτίνον προνχειν ούδ' &ν αυτός άντείποι,

πεϊβαι μεν έναγχος τον Περβών βαβιλέα, 'όντα δή που

έν μέβοις 'Ρωμαΐοις, έν&ένδε άπαλλάββεβ&αι ες τά

Περβών ήδη, νποβχόμενον πρέββεις τε παρ' αντόν

ουκ είς μακράν εκ Βυζαντίου άψΟς,εβ&αι και τήν είρη- Β 274

νην έν τω βεβαίω κρατνναβ&αι, πράζαι δε των ώμο

ι 6ε ονα.Η | δράβονβι νΟΡ] δράβωβιν Η || 2 έπίατεΙΙον β\\

3 τώ τών—περί τε] τω πολεμίω βτρατόπεδον γενόμενοι περί Η |

περί τε βαϊρβί] περί V, πίρι τε θ, και. περί Ρ | τών οιη. (? ||

6 ίν&έδε V, έν&ένδεν Ο \ ίς] προς Η || 14 έζαπατήβαντες Ρ \\

16 οϊόν τε Ρ] δίοντες Γ6? || 19 βελιαα. Ο | ονπερ] δβπερ (χ ||

20 ποίν μαρτίνον νθ] μαρτίνον παρά ποίν Ρ | αν Ρ] οιη. νθ |

άντείπει V || 22 ίν&Μεν Ο || 23 παρ' νθ] προς Ρ

18*



276 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ ΤϋΝ ΠΟΛΕΜ&Ν Π. 27.

Ιογημένων ονδεν, αδύνατον γεγονότα την Ίονβτινιανον

βαβιλέως βιάβαβ&αι γνώμην.

χζ'. 'Ε^ν τούτω δε 'ΡωμαΙοι έποίονν τοιάδε. διώ-

ρνχα ίχ της πόλεως ένερ&εν των πολεμίων τον χώματος

έργαβάμενοι εχέλενον τους όρύββοντας μη με&ίεβ&αι 5

τον έργον τούτον, ί'ως νπο τον λόφον γένωνται

με'βον. ταύτη γαρ χανβαι το χώμα τοντο διενοονντο.

2 προϊούβης δε της διώρνχος χατά τον λόφον μάλιβτα

Ρ 166 μέβον πάταγος τις ες τών Περβων τονς νπερ&εν

3 έβτώτας ήλ&εν. αΐβ&όμενοί τε τον πονονμένον χαϊ ίο

αντοϊ ανω&εν άρζάμενοι έφ' έχάτερα τον μέβον

ώρνββον, οπως λάβοιεν τονς έχείντ] χαχονργονντας

4 'Ρωμαίονς. ο δη γνόντες 'Ρωμαϊοι τούτον μεν άπέβχοντο,

χονν έπΐ τον χενω&έντα χώρον έπιβαλόντες, &χ δε

αχρον χώματος χάτω&εν, ο προς τω τείχει ετύγχανεν ιβ

δν, ί,ύλα τε χαΐ λί&ονς χαι χονν έχφορήβαντες χα&άπερ

οΐχίβχον βχημα είργάβαντο, πρέμνα τε δένδρων τών

(5 «στα χαιομένων ξηρά ενταν&α έβέβαλλον, έλαίω τε

χαταβεβρεγμένα τω έχ χέδρον πεποιημένφ χαϊ δείνα

5 τε χαϊ άβφάλτω πολλή, χαϊ οΐ μεν ταύτα έν παρα- μ>

βχενη ίΐχον, οΐ δε Περβών άρχοντες πολλάκις έντν-

χόντες Μαρτίνω τοιαύτα μεν ο'ιά πέρ μοι είρηται

διελέχ&ηβαν, δόχηβιν παρεχόμενοι ώς τονς άμφι τψ)

6 εΙρήνη ένδέξ,ονται λόγονς. έπεϊ δϊ δ λόφος αντοϊς

έτετέλεβτο ηδη , χαι πληβιάξων μεν τω περιβάλω της α

πόλεως, ν-ψει δε αντον πολλω νπεραίρων έπϊ μέγα

8 τοιάθε ν&] τάίε Ρ || 4 Ζνιρ&ε Ρ || 7 γαρ Ρ] οία. νθ \

12 έχιίνη] εχιϊνα ν(τ \\ 14 χωρον] τόπον θ \\ 16 χάτω&εν οπι. έτ||

17 οΐχίβ'χονς V || 18 έβέβαλλον £] έαέβαλον V, εΐβέβαλλον Ρ \

19 τω—πεποιημένω] τον—πεποιημένον V || 21—22 πολλάκις

ίντνχόντες\ οτα.νό, πολλάκις έντυγχόντες Ρ || 23 διηλέχ&ηααν <?]|

24 ένδείξ,ηται V, ένδείξεται θ || 25—26 τω—πόλεως ΥΟ] τής
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έχήρτο, Μαρτϊνον μεν άχεχέμψαντο διαρρήδην άχει- Β 275

χόντες τήν ζνμβαΰιν, 'έργον δ^ έχεβ&αι τό λοιπόν

έμελλαν.

Αίό δή 'Ρωμαΐοι των δένδρων τά χρέμνα εν&νς 7

5 έχανβαν, άπ&ρ ές τούτο ήτοίμαβτο. τον δε χνρός

μοϊραν μεν τον χώματος τινα καύϋαντος, ονχω δε δια

παντός έξιχνεΐβ&αι Ιβχνβαντος, τά ξύλα δεδαχανήβ&αι

χάντα έτνχεν. άεί γαρ ίβέβαλον ές τήν διώρνχα ξύλα

έτερα, ονδένα άνιέντες χαιρόν. ήδη δε τον χνρός 8

ίο άχαν ενεργούντος το χώμα, χαπνός τις νχερ&εν χαν-

ταχή τον λόψον έφαίνετο νύκτωρ, 'Ρωμαΐοι τε ονχω

έ&έλοντες αίύ&ψίιν τον ποιονμένον Πέρβαις χαρέχειν

έπενόονν τάδε. άν&ράκων τε χαϊ πνρός αγγεία μικρά 9

έμχληδάμενοι ταύτά τε χαϊ χνρφόρονς οΐβτονς τον

15 χώματος χανταχόϋε βνχνά έχεμχον' α δή οι Πέρβαι,

ο6οι φνλαχήν ίνταύ&α εΐχον, ξύν χά&β βχονδή

χεριιόντες έββένννον και άχ ' αντού φύεβ&αι τον καχνόν

φόντο, χροϊόντος δε τον χαχον χλή&ει μεν χολλω 10

έβοή&ονν οΐ βάρβαροι, βάλλοντες δε αντονς αχό τον

μ χεριβόλον 'Ρωμαΐοι χολλονς έκτειναν. ον δή χαϊ 11

Χο&ρόης άμφΐ ήλίον ανατολάς ήλ&ε, χαί ο'ι τό χλεΐβτον

τον βτρατού εΐχετο, ες τε τόν λόφον άναβάς χρωτός

έλαβε τον κακού αί'β&ηβιν. ένερ&εν γαρ άχεφήνατο 12

τού καχνού τό αίτιον είναι, ονχ άφ' αν έβηχόντιξον

α ο'ι χολέμιοι, βοη&εϊν τε κατά τάχος έκέλενε τό βτρά-

τενμα ολον. χαϊ 'Ρωμαΐοι &αρΰούντες ίς αύτονς 13

πόλεως τω περιβάλω Ρ || 1 μαρτΐνον ν& || 5—287, 18 ίΊιανοαν—

άνηρ άββΓΟίιί ϊη Ρ, ίπΐηιβ ϊοΐίΐβ ϊηΐβΓοϊθΪΒ, ηβφΐβ »ά 284, 1* είχεν.

8ΐιρρ1βί3 βυηί Γβα πι. β οοά. ^ || 7 έξιχνεΐα&αι] χανβαντος

βχιρβΓβΟΓ. έξιχνείο&αι & || 8 εΌέβαλλον Ο | 9 ονδένα &] ούδεν V ||

12 παρέχειν (?] οπι. Γ|| 13 καΐ οπι. <? | 23 ί^ίρθί V
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ϋβριζον, τών δε βαρβάρων οί μεν τίνες χουν, οί δε

Β 276 και νδωρ έπιβάλλοντες η δ καπνός διεφαίνετο, περιέβε-

6&αι τον δεινοϋ η"λπιξον, άνύειν μέντοι ουδέν ουδαμΐ]

14 εΐχον. η τε γαρ ό χους έπιβλη&είη, ταύτη μεν δ

καπνός, ώς τό εικός, άνεβτέλλετο, ετέρω&ι δε ουκ είς 5

Ρ 157 μακράν άνεδίδοτο, αυτόν τον πυρός καί βιάξεΰ&αι την

εξ,οδον οπη δύναιτο άναγκάξοντος' τό τε ϋδωρ η μάλι-

6τα έπιδκήψειε, πολλώ ετι μάλλον την τε 'άβφαλτον

καί τό &εϊον ένεργεϊν ί'βχνεν έπί τε την έν ποβιν

ϋλην άκμάξειν έποίει, καί τό πϋρ έπι τά πρόϋω αεί ίο

ένηγεν, έπει τοϋ χώματος εντός ονδαμη τοβοϋτον

ε%ικνεϊβ&αι τοϋ ύδατος είχεν οϋον τω νπερβάλλοντι

15 καταββέβαι την φλόγα οϊόν τε είναι, δ #£ καπνός

άμφΐ δείλην δψίαν τοβοϋτος έγίνετο ωβτε καί τοις

Καρρηνοΐς και άλλοις τιόι πολλώ έπεκεινα φκημένοις 15

16 ενδηλος είναι. Περβών δε και 'Ρωμαίων πολλών νπερ-

&εν άναβεβηκότων τοϋ χώματος, μάχης τε και ώ&ιβμοϋ

17 ένταν&α %υβτάντος, ένίκων 'Ρωμαϊοι. τότε και ή φλόξ

λαμπρώς ίκδο&είβα υπερ τό χώμα έψαίνετο, Πέρβαι

δε τοϋ μεν έργου τούτου άπέβχοντο. »ο

18 "Εκτη δε από ταύτης ημέρα, ορ&ρου βα&έος, μοίρα

τινί τοϋ περιβόλου λά&ρα έπέβκηψαν κλίμακας έχοντες,

19 ού δη τό ψρούριον έπωνόμαβται. τών δε φνλακην

ένταϋ&α ίχόντων ''Ρωμαίων πραόν τίνα κα&ευδόντων

ύπνον, ατε της νυκτός πρός πέρας Ιούβης, ήόυχή τάς 35

20 κλίμακας τω τείχει έρείβαντες άνέβαινον ήδη. τών δέ

2 έπιβαλόντες Ο | 3 άννειν ΜαΙΙΐΓ.] άνναιιν οο&ά. || 4 #]

βΙ θ Κ 11—13 ίπιϊ—ΒΪναι οτα.. <? || 11 έπιΏέπϊ ν\\ 13 χατααβί-

ααι βΟΓΪρβί] χατααπαααι V, χαταπανβαι ϋίηά. || 15 χαρηνοϊς

αοάά. || 16 ίέ] τί & || 21 βα&έος] βαρέος Γ|| 21—22 δρ&ρον

βα&έος μοίρα τινϊ V] μοίρα τις ΰρ&ρου βα&έος Ο || 25 της ονα.. €γ
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τις άγροΐκωνμόνος έγρηγορώς έν'Ρωμαϊοις απαβιν έτνχεν, Β 277

δ? δή ζνν βοή τε και &ορνβω πολλώ απαντάς ήγειρε,

χαΐ μάχης καρτεράς γενομένης ήββώνται Πέρΰαι, ες τε 21

τό βτρατόπεδον άνεχώρηβαν, αντον λιπόντες τάς κλί-

5 μακας, άϋπερ κατ έζουβίαν 'Ρωμαΐοι άνείλκον. Χοδρόης 22

άμφΐ ήμέραν με6ην πολλήν τινα τον βτρατον

μοίραν έπι την μεγάλην καλονμένην πνλην ά>ς τειχο-

μαχήβοντας έπεμψεν. οϊς δη 'Ρωμαΐοι ΰπαντιάβαντες 23

ον θτρατιώται μόνον, άλλα και άγροΐκοι και τον δήμου

ίο τίνες και μάχη νικήβαντες παρά πολν τονς βαρβάρονς

έτρέψαντο. έτι τε Περβων διωκομένων Παύλος έρμη- 24

νενς παρά Χοβρόον ήχων ές μέβονς 'Ρωμαίονς άπήγγελλε

'Ρεκινάριον έπι τη εΙρήντ\ εκ Βνζαντίον ήκειν, οντω

τε αμφότεροι διελν&ηβαν. ήδη δέ τιβι πρότερον ήμέ- 25

15 ραις 6 'Ρεκινάριος ές τό των βαρβάρων ότρατόπεδον

άφΐκτο. αλλά τοντο ές 'Ρωμαίονς ως ήκιβτα έζήνεγκαν 26

Πέρόαι, καραδοκονντες δηλονότι τήν ές τό τείχος επι-

βονλήν, όπως, ην μεν αντό έϊ,ελεϊν δννωνται, μηδαμή

ές τάς βπονδάς παρανομείν δόζωβιν, ήύβη&έντες δε,

«ο όπερ έγένετο, τά ές τήν ζύμβαδιν, 'Ρωμαίων προκα

λουμένων προς αύτάς, Φήβονται. έπεί δε 'Ρεκινάριος 27

έγένετο εϊβω πυλών, Πέρβαι μεν ηξίουν τονς τήν

είρήνην διοικηβομενους παρά Χοβρόην αύτίκα δή μάλα

Ιέναι, 'ΡωμαΙοι δε βταλήβεβ%αι πρέδβεις ήμέραις τριδϊν

25 υδτερον έφαβαν' ταννν γαρ βφίβι κακώς τον βώματος

Μαρτϊνον τον βτρατηγόν έχειν.

ΕίναΙ τε ύποτοπάζων ούχ ύγια τον λόγον Χο6ρόης28Β278

τά ές τήν παράτα%ιν έζηρτνετο. και τότε μεν πλίν&ων Ρ 158

17 δηλονότι] δήλον, οτι θ || 19 παρανομείν] παραδομιίν Υ\\

25 τον βώματος V] τό οώμα θ
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πάμπολύ τι χρήμα έπι το χώμα έπέβαλε, δνοΐν

ϋοτερον ημέραιν παντί τω ϋτρατώ ως τειχομαχήϋων

29 έπι τον της πόλεως περίβολον ήλ&εν. εν τε πύλη

έκάβτη των τινας αρχόντων καϊ μέρος τι τον βτρατεν-

ματος χαταβτηβάμενος απαν τε το τείχος ταύτη αέρι- &

30 βαλων κλίμακας τε αντω χαΐ μηχανάς προβήγεν. 'όηι-

β&εν δε τονς Σαρακηνούς απαντάς ζύν των Περβων

τιβιν εταζεν, ούχ εφ ώ τω περιβόλω προϋβάλωβιν,

άλλ' οπως άλιβχομένης της πόλεως αύτοι τονς φεύγον-

31 τας βαγηνενβαντες λάβωβι. τοιαύτη μεν γνώμη το ίο

βτράτευμα 6 Χοβρόης ούτω διέταζε, της δε μάχης

πρωί άρζαμένης κατ αρχάς μεν τα Περβών χαδνπέρ-

32 τερα ην. πολλοί γαρ προς λίαν όλίγονς έμάχοντο,

έπει των 'Ρωμαίων οΐ πλεϊβτοι ανήχοοί τε των ποιον-

33 μένων και άπαράβκευοι παντάπαβιν ήβαν. προϊούβης ιβ

δε της ζνμβολης θορύβων τε και ταραχής εμπλεως ή

πόλις έγένετο, και Σύμπαντες ηδη αύταΐς γνναιζι χαι

34 παιδαρίοις έπι το τείχος άνέβαινον. οι μεν ουν εν

ηλικία %ύν τοις ατρατιώταις καρτερώτατα τονς πολε

μίους ημύνοντο , καϊ των άγροίκων πολλοί ίς τονς η

35 βαρβάρους έργα %ανμαΰτά έπεδείκννντο. παίδες δε

καϊ γυναίκες §ύι> τοις γεγηρακόδι λί&ους τε τοις μαχο-

30 μένοις ζυνέλεγον και τ'άλλα νπούργονν. τίνες δε χαι

λέβητας έλαίον πολλούς έμπληϋάμενοι πνρί τε αύτονς

πανταχη τον τείχους ές διαρκή δερμιγναντες χρόνον η

Β 279 χαι ξέον νπεράγαν το ελαιον περιρραντηρίοις τιβίν

έπιχέοντες έτι μ&λλον τονς πολεμίονς τούς τω περι-

1 ίπέβαλλι- (χ | όυοίν Μ&Ιϊι.] δνεΐν οοάά. || 6 - 7 ΰπιβ&ε V ||

8 ξνμβάλωβιν Ο || 22—23 τοΓί μαχομένοις V] τονς μαχομένονς θ- |

26 περιρραντηρίοις ΜαΙίΓ.] περίραντηρίοις V, περί ραντηρίοις β ||

27 $τι μ&λλον τονς πολεμίονς βοήρβί] ίπϊ τονς πολεμίονς μ&λλον

οοάά., οί. 2 ρ. 24
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βόλφ αροβιόντας έλύπονν. ηδη μεν ονν άπειπόντες 37

οΐ Πέρβαι τά οπλα έρρίπτουν , τω τε βαβιλεϊ ές όψιν

έλ&όντες προς τον πόνον άντέχειν ονκέτι έφαβκον οϊοί

τ* είναι. &υμώ δε πολλώ ό Χοβρόης έχόμενος και 38

5 %νν απειλή έγκελευόμενος άπαβιν έπϊ τονς πολεμίους

ένηγεν. οΐ δε κραυγή και &ορύβω πολλώ τονς τε 39

πύργους και τάς αλλάς μηχανάς τω τείχει προβήγον

χαϊ τάς κλίμακας έπετί&εντο, ώς την πάλιν αύτοβοεϊ

έζαιρήβοντες. των δε 'Ρωμαίων βνχνά τε βαλλόντων 40

ίο χαϊ παντι β&ένει αμυνομένων , τρέπονται μεν κατά

κράτος ο'ι βάρβαροι, άναχωρονντα δε τον Χοβρόην

έτώ&αζον ' Ρωμαίοι, ές τειχομαχίαν παρακαλοϋντες.

μόνος δε 'Λζαρέ&ης άμφι πύλας τάς Σοΐνας καλόν- 41

μένας %ύν τοϊς έπομένοις έμάχετο, ον δη Τριπνργίαν

15 καλονβι τον χώρον. των δε ταύτη 'Ρωμαίων ουκ ον- 42

των βφίβιν αξιόμαχων, άλλα και προς τάς προββολάς

άπειπόντων, ί}δη το έκτος τείχος, ο δη καλοϋβι προ-

τείχιβμα, πολλαχη διελόντες οι βάρβαροι Ιβχνρότατα

τοις εκ τον μεγάλου περιβόλου άμννομένοις ένέκειντο,

ϊο ««ς αντοϊς Περάνιος %ύν τε βτρατιώταις πολλοίς και

των Έδεββηνών τιβιν έπεζήλ&ε μάχη τε νικηβας έζή-

λαβε. και η τειχομαχία πρωί άρζαμένη έτελεύτα είς 43

δείλην όψίαν, αμφότεροι τε την νύκτα έκείνην ήβνχή Ρ 159

έμενον, Πέρβαι μεν περί τε τοις χαρακώμαβι δεδιότες

85 και βφίβιν αυτοίς, 'Ρωμαίοι δε λί&ονς τε ζυλλέγοντες

ές τάς έπάλζεις και τάλλα έν παραβκευη τη πάβη Β 280

ποιούμενοι, ώς τη ΰβτεραία μαχούμενοι τοίς πολεμίοις

έπϊ το τείχος προββαλονβιν. ημέρα μεν ονν τη έπιγι- 44

11 άναχωρονντος ίϊ τον χοαρόον Ο |] Ιό οπι. θ || 16 και]

χαϊ τά$ β | αροαβολάς] βολάς (τ \\ 21 αΐδεαηνών Ιιίο βί ίαίια. Ϋ\

28 έπϊ V] ην έπϊ θ | προαβάλωβιν Ο
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νομένη των βαρβάρων ουδείς έπί τον περίβολον ήλ&ε,

τι] δε μετ' έκείνην μοίρα μεν τον δτρατοϋ Χοδρόον

έγκελευομένου ταϊς Βαρλαού χαλονμέναις πύλαις έπέδχη-

ψεν, νπαντιαδάντων δε 'Ρωμαίων αντοϊς ήδδήϋ-ηδάν

τε παρά πολύ τη μάχη χαΐ δι ' όλίγον ες το δτρατό- 5

45 %εδον άνεχώρηδαν. και τότε Παύλος δ Περβών έρμη-

νεύς παρά το τείχος ηκων ΜαρτΙνον έκάλει, έφ' ω τά

46 ές την \νμβαδιν διοικήδηται. ούτω τε Μαρτίνον τοις

Περδών αρχουδιν ές λόγους έλ&όντος ζννέβηδαν, χαΐ

πέντε κεντηνάρια προς των Έδεδδηνων δ Χοδρόης ίο

λαβών έν γράμμαδιν αύτοΐς την όμολογίαν άπέλιπε

τον μηδέν 'ΡωμαΙοις περαιτέρω λυμήναδ&αι, τά τε

χαρακώματα πάντα έμπρήδας έπ' οίκον άνεχώρηδε

παντϊ τω δτρατω.

κη'. 'Τπό τον χρόνον τούτον 'Ρωμαίων τετελευτή- ΐδ

καδι δτρατηγοί δύο, Ίοϋδτός τε 6 βαδιλέως ανεψιός

και Περάνιος ό "Ιβηρ, Ίοΰδτος μεν νόδω διαφθαρείς,

ΠερανΙω δϊ δυνέβη έν χυνηγεδίφ τον ίππου έχπεπτω-

2 κότι διαρραγηναι. διό δη άντ αυτών βαδιλεύς έτερους

χαταδτηδάμενος έπεμψε Μάρκελλόν τε, τον άδελφιδοϋν ϊο

τον αύτοϋ άρτι γενειάδκοντα, καϊ Κωνδταντιανόν ,

δη όλίγω πρότερον άμα Σεργίω παρά Χοδρόην πρεδβεύων

3 έδτάλη. έπειτα δ& Ίουδτινιανός βαδιλεύς πρέδβεις

παρά Χοδρόην έπι τη ζυμβάδει Κωνδταντιανόν τε χαι

4Β281-Σϊ'ρ^ί.οι> επεμψεν. οΐ δε αυτόν χαταλαμβάνονδιν έν κ

Άδδνρίοις, ού δη πολίδματα δύο Σελεύκειά τε χαΐ

2 μοίρα Ο || 8 ΰνμβααιν Ο \\ 17 ό οχα. V [| 18—19 έχπεπτω-

χότι Μβ,Ηγ.] έπιπιπτωχότι αοάά. || 21 αύτον Οίηά.] αύτοϋ οοά<1. |

23—285, 1 ΐπ.—ί&ίτο] οτι Ιονοτινιανος τίράαβιις παρά χοσρόην

ΐπεμψεν, χωναταντιανόν τι «αϊ αέργιον ίπϊ τή ζνμβάαΐΐ οί ίέ

αντον χαταλαμβάνοναιν έν αονρίοις, ον $η ποίίαματα ιΐσΐ δνο,

αιλεύχια χαι χτηαιφών ένταν&α έντυχόντες χτΧ. Η
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Κτηβιφών έβτι, Μακεδόνων αντά δειμαμένων, οΐ μετά

τον Φιλίππου Άλε%ανδρον Περβών τε ^ρξαν και των

ταύτη έ&νών. άμφω δε ταντα Τίγρης ποταμός διορί- 5

ζει' ον γαρ άλλην χώραν μεταζν έχονβιν. ένταν&α 6

5 έντνχύντες Χοβρόη οΐ πρέββεις ήζίονν μεν τα έπι της

Λαζικής χωρία 'Ρωμαίοις άποδονναι, βεβαιότατα δε

προς αντονς τά άμφι τη εΙρήνη κρατνναβ&αι. Χοβ- 7

ρόης δε ον ράδιον αντονς έφαβχεν είναι άλλήλοις

ζνμβήναι, ην μη τινα έχεχειρίαν δεμένοι πρότερον Ρ 160

ίο οντω τε άδεέβτερον αεί ές άλλήλονς φοιτώντες τά τε

διάφορα διαλνβονβι καϊ τά της εΙρήνης έν τω άβφαλεΐ

το λοιπόν %-ηβονται. χρηναι δε νπερ της αεί έχε- 8

χειρίας χρήματά τέ οΐ τον 'Ρωμαίων αύτοκράτορα

δούναι καί τινα Τριβοννον όνομα Ιατρόν πε'μψαι, έφ'

15 φ οι ζννδιατρίψει τακτόν τινα χρόνον. έτνγχανε γάρ 9

δ Ιατρός οντος νόβον τε αυτόν άπαλλά%ας χαλεπής

πρότερον και άπ' αντον φίλος τε και πο&εινός ές τά

μάλιβτα ών. ταντα έπεϊ βαβιλενς Ίονβτινιανός η'κουβ'ε, 10

τόν τε Τριβοννον και τά χρήματα εν&νς έπεμψε

20 ξννιόντα ές κεντηνάρια εί'κοβιν. οντω τε αϊ βπονδαι 11

γεγόναβι 'Ρωμαίοις τε καϊ Πέρβαις ές ένιαντονς πέντε,

δέκατόν τε και ενατον έτος Ίονβτινιανον βαόιλέως &■ 545

την αυτοκράτορα άρχην έχοντος.

19—20 ΖαοΙι. 256, 9. Αυο*. Μ&το. ΟΙοιη. α,ά 3,. 546. (4)

1 χτηβιφών β- || 5 χοορόην Η \ της οία. Η || 6 άποδιδόναι Η\

βεβαιότητα V || 8 άλληλοις] άλλοις Η || 9 ίχχεχειρίαν V, έχεχεί-

ρια Η || 10 άεΐ οτη. Η || 12—13 έχχεχειρίας V || 13 τόν νθ]

των Η | αΐιτοχράτορες Η || 15 Ιυνίιατρίψαι Η οογγ. || 16 τ«

βιη. Η || 18 βαβιλενς οπι. Η \ ονβτινιανός V || 20 εϊχοαι Η

22 ϊννατον ΥΘ \ βααιλέως οτα. Η || 23 αύτοχράτορος Η
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12 Όλίγω δε νβτερον 'Λρέ&ας τε και Άλαμούνδαρος

οΐ των Σαρακηνών άρχοντες πόλεμον προς άλλήλονς

Β 282 κατά μόνος διέφεραν, ούτε 'Ρωμαίων οντε Περϋών

13 άμννόντων βφίΰι. χαϊ ΙΛλαμοννδαρος μεν ενα των

Άρέ&α παίδων ϊππονς νέμονχα έπιδρομης ελών τη 5

Αφροδίτη εύ&νς ε&νΰε, και άπ' αντον έγνώϋ&η ον

καταπροΐεϋ&αι τά 'Ρωμαίων πράγματα Πέρϋαις 'Λρέ&αν.

14 μετά δε ζννίαϋι μεν ές μάχην εχάτεροι παντι τ£

ΰτρατω, νικώϋι δε κατά χράτος οΐ ί,ύν τω Άρε&α, τρε-

ψάμενοί τε τονς πολεμίους πολλούς εκτειναν. χαϊ η

παρ' δλίγον 'Λρε&ας ήλ&ε δύο των ΪΑλαμουνδάρον

παίδων ζώντας έλεΐν, ον μέντοι γε είλε. τά μεν ονν

15 Σαρακηνών ταύτη πη είχεν. Χοϋρόης δε, 6 Περϋών

βαϋιλενς, ένδηλος γέγονε την έκεχειρίαν νώ δολερώ

προς 'Ρωμαίονς πεποιημίνος, εφ' ω δη αύτονς διά την α

είρηνην άναπεπτωκότας λαβών άνηκεϋτόν τι έργάΰεται.

16 τρίτω γάρ της Εκεχειρίας ένιαντώ μηχαν&ται τοιάδε'

ηϋτην εν Πέρϋαις άδελφοί δύο, Φάβριξός τε χαϊ

Ίϋδιγονϋνας, αρχάς μεν περιβεβλημένω ένταϋ&α με-

γίϋτας και 'άλλως λογιΰμω πονηρότατα Περϋών ααάν- μ

των χαϊ δόζαν έπι τη δεινότητι χαι καχοτροπία πολλην

17 εχοντε. βονλενϋάμενος ονν πάλιν Αάρας καταλαβεϊν

έ% έπιδρομης χαϊ Ααζιχης έ\οικίϋαι Κόλχονς απαντάς,

Πέρϋας δε άντ' αντών οΐχήτορας καταϋτήϋαΰ&αι, τώ

5 οϊ. Νοβ1ά.-Τ»1). ρ. 171 ποί

1—13 Όλίγω—ΐίχεν οπι. Η || 3 οϋτι—οϋτι] ούάε—ούδε

οοάά. Κ δ παίδων Μαΐίτ.] παϊία οοάά. | 11 όΛαμοννδάρω* Ο- ||

12 γι οπι. V | 13·—23 Χοαρόης—Κόλχονς 8ΐιρρΐ64α Βτυαύ β οο-

(Ιίοβ Η || 13—287, 3 Χοβςόης—χώρα άβϊοηί βΐί&πι ΐη νβ, οί.

αρρβΐ. οιίΐ. 277, 5 || 23—287, 18 απαντάς—άνηρ βιβί&ηί ϊη οοά.

Μαηαβ. 48 (ιη) βί ϊη οοά. Ρ^ήβ. 1699 (β) | ίξοιχίααι ιΓαβίίοβ] έξου-

χίοας Η || 24 πέρβαι Η
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ανδρε τούτω ες άμψω τά εργα ύπηρετήβοντας εΐλετο'

ερμαιον γάρ χαι λόγον πολλού άξιον έφαίνετο είναι 18

γήν την Κολχίδα βφετεριβαμένω εν τω βεβαιώ της

χτήβεως εχειν, ξύμφορον λογιβαμένφ τή Περβων αρχή

5 χατά πολλά εβεβ&αι τούτο γε. τήν τε γάρ Ίβηρίαν 19

εν τω άβφαλεί ίς το έπειτα εξειν, ούχ αν ετι εχόντων

Ιβήρων έφ' οϋβτινας άν&ρώπων άποβτάντες βω&ή-

βονται' επειδή γάρ οί τούτων δή λογιμώτατοι των 20

βαρβάρων δμού Γονργέντ\ τω βαβιλεί ές άπόβταβιν

ίο είδον, ωβπερ μοι εν τοις εμπροβ&ε λόγοις έρρήθη,

οντε βαβιλέα βφίβι χαταβτήβεβ&αι το έν&ένδε ζννεχώ-

ρονν Πέρβαι οντε αύτογνωμονούντες Περβων χατήχοοι

"Ιβηρες ήβαν, άλλ' υποψία τε χαι άπιβτία ίς αλλήλους

πολλή εί'χοντο. ενδηλοί τε'Ίβηρες ήβαν δυβαναβχετούντές 21

16 τε Ιβχυρότατα και νεωτεριοϋντες ου πολλφ ϋβτερον, Β 283

ήν τινός ποτε χαιροϋ λαβέβ&αι δυνατοί εϊεν. χαϊ προς 22

Ουννων των Ααζιχή προβοίχων άδήωτον μεν τήν Περ

βων αρχήν ές αεί εβεβ&αι, ραον δε -χαι άπονώτερον

αυτούς τή 'Ρωμαίων αρχή έπιπε'μψειν, ήνίχα αν αύτώ

η βουλομενω εΐη. ού γάρ 'άλλο ονδεν τοίς εν Καυχάβψ

οίχοϋβι βαρβάροις ή έπιτείχιβμα Ααξιχήν είναι. μάλιβτα^ΐί&Ι

δε πάντων χατά τοϋτο ξννοίβειν προς Ααζικής έπι-

χράτηβιν ήλπιζε Πε'ρβαις, οτι δή έξ, αυτής δρμώμενοι

δννήβονται ούδενϊ πόνω χατα&έοντες χαι πεζή χαϊ

25 νανβι τά επι τον Ευξείνου καλουμένου πόντου χωρία

Καππαδόχας μίν χαϊ τους αυτών έχομένους Γαλατάς

χαι Βι&υνούς παραβτήβεβϋ-αι, έξ επιδρομής δε Βυζαν-

τίους αίρήβειν, ούδενος βφίβιν άντιβτατούντος. τού- 24

10 οί. 56, 16

1 & οπι. Ή | εΐλετο] βΐ ιΐλετο Η || 4 κτίοεως το % 19

αυτούς] αΰτον τα || 22 προς άθίβηάχιπι οβηβθί ΟΙιγϊβϊ
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των μεν δή ένεκα προβποιεϊβ&αι Χοβρόης Ααζιχην

η"&ελεν, έπι Λαξοϊς δε το ϋ-αρβεΐν ώς ηχιβτα εϊχεν.

26 έπειδη γάρ 'Ρωμαίοι έκ της Ααζικης άνεχώρηβαν,

Λάζων το πλη&ος τη Περβών άρχη έπιεικώς η"χϋ·ετο.

μονότροποι γάρ, εί'περ άλλοι τίνες, οΐ Περβαι είβι 5

26 χαϊ τά ές την δίαιταν ύπεράγαν βκληροί. και αύτοϊς

οΐ τε νόμοι δυβπρόβοδοί είβι προς πάντων άν&ρώπων

και τό έπιτάγματα ούδαμη ανεχτά, προς μέντοι Ααξούς

χαϊ διαφερόντως το διαλλάββον της τε γνώμης αεί

χαι της διαίτης παρά πολύ διαφαίνεται, ίπει Ααζοϊ ίο

μεν Χριβτιανοί είβι πάντων μάλιβτα, Πέρβαις δε άπ'

27 έναντίας αυτών τά ές το θείον άπαντα εχει. χωρίς

δε τούτων άλες μεν της Ααξικης ούδαμη γίνονται, ού

Β 284 μήν οντε βΐτος ούτε οίνος ούτε τι άλλο άγα&ον

28 φύεται, έχ δε 'Ρωμαίων των παραλίων άπαντα ταΐς ι$

ναυβίν επειβέρχεται βφίβι, και ταύτα ου χρυβίον τοις

βυμβάλλουβι προϊεμένοις, αλλά δέρρεις τε και άνδρά-

ποδα χαϊ εί' τι άλλο ένταϋ&α κατά πολύ περιεϊναι

29 Συμβαίνει" τούτου τε, ώς το είχός, άποκεκλειβμένοι

το λοιπόν η"βχαλλον. ων δή 6 Χοβρόης αΐβ&όμενος ϊο

προτερηβαι %ύν τω άβφαλεϊ, πρίν τι ές αύτόν νεωτε-

30 ρίβειαν, έν βπουδη είχε. καί οί βουλευομε'νω ζνμ-

φορώτατον εδοζεν είναι Γουβάζην τον Ααξών βαβιλέα

4 Ααξών—ήχ&ετο] αραά δυϊάαιιι β. ν. έπιειχώς 1β£ΐπιιΐ8:

Προκόπιος· Λαξοϊ δε έπιειχώς ηχ&οντο

9 διαΧάβαον τα || 12 είς β || 13 ΆΧΧες τα, αλις 6 || 14 οντά

ίβΓ] οΰδε ίβΓ οοάά. || 19 άποχεχίηβμένοι τα || 20 ήαχαΧον τα |Ι

21—22 νεωτερίαειαν ϋΐη(1.] νεωτερίσειν οοάά. \\ 22—289, 16 καί

οί—έτεΧεντα] οτι χοαρόης βονΧενΰάμ,ενος γουβάζην τον Χαζών

βαβιΧία έχ ποδών ποιήααβ&αι καί Χαζονς ίν&ένδε πανδημεί

χτΧ. IV
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εκποδών οτι τάχιβτα ποιηβαμενω Λαζονς έν&ένδε παν-

δημεί αναβτηβειν , οντω τε Πέρβας χαΐ 'άλλα αττα

ε&νη ζννοιχιεΐν έν ταύτη τη χώρα.

Ταύτα δ Χοβρόης βεβονλενμένος Ίβδιγούβναν, ώς 31

5 επί πρεββεία δη%εν τω λόγω, ές Βνξάντιον βτέλλει,

χαΐ οί Περβών αριβτίνδην άπολεζάμενος πενταχοβίονς

ζννέπεμψεν , έπιβτείλας βψίβι γενέβΟ-αι μεν έν πάλει

/ίάρας, έν οΐχίαις δε χαταλύβαι πολλοίς, ταύτας τε

νύχτωρ άπάβας έμπρηβαι, χαΐ 'Ρωμαίων άμφϊ το πνρ

ίο τούτο ήβχολημένων, ως το είχος, απάντων άνοιγννναι

μεν τάς πνλας εν&ύς, τη δε πάλει το 'άλλο Περβών

βτράτενμα δέζαβ&αι. προείρητο γαρ τω Νιβίβιδος 32

πόλεως αρχοντι βτρατιωτών πλή&ος άγχιβτά πη έγκρν-

φιάξοντι εν παραβχενη έχειν. οντω γάρ αντονς ωετο

15 Χοβρόης ονδενι πάνω 'Ρωμαίονς τε απαντάς διαχρηβε-

βϋ·αι χαΐ την πόλιν Λάρας έν βεβαίω καταλαβόντας

βχήβειν. αλλά τις εν είδώς τα πραββόμενα, 'Ρωμαΐος 33Β285

μεν άνήρ, αντόμολος δε όλίγω πρότερον ές Πέρβας Ρ 162

ηκων, τον πάντα λόγον Γεωργίω φράζει, ένταϋ&α τότε

«ο διατριβην εχοντι, ο·δ δη έν τοίς έμπροβ&εν λόγοις

έμνήβ&ην, άτε Περβών άναπείβαντος τονς έν τω Σι-

βανράνων ΐΓολιορκουμε'νουί φρονρίω βφας αύτονς έν-

20 οί. 234, 25

2 πέρβαις τα | αττα || 4 Ταύτα δ] δ δε Ιιίιιο ηΐΓβιιβ Υθ |

δ οτα. β | ό Χοΰρόης οία. IV \ βουλενόμενος IV | Ίαδιγούααν

βΟΓΪρΒί] Ιαδιαγονναν Υηι, Ιαδιγονναν Οε, Ιςζιγονςναν \Υ || 5 τω

τνχων, ως πρεαβεύοων ηχεν ές βνξάντιον Τί^ || 6 άπολεξαμ,ε'νοις ηι I

8 δϊ] τε (χ || 13 πόλεως αρχοντι] Αρχοντι πόλεως & || 15—16

δια%ρήβαβ9·αι ν(τ || 16 Λάρας οιη. ΫΟ | 17 εν] εν τε ηι β ||

18 αντόμολος] αίαο πΐΓ8Π8 Ρ || 20 ε'μπροα&ε Ρ || 22 αντονς Ρ
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34 δούναι 'Ρωμαίοις. Γεώργιος ονν έν τοις 'Ρωμαίων τε

χαι Περβών δρίοις άπαντήβας τω πρεββεντη τούτω

έφαβχεν ού χατά πρεΰβείαν τά ποιούμενα είναι, χαι

ον ποτε Πέρβας τοβοντονς το πλη&ος έν πάλει 'Ρω-

35 μαίων αύλίβαβ&αι. χρην γαρ τους μεν άλλονς άπαν- 5

τας εν χωρίω 'άμμώδιος άπολιπείν , αντω δε \νν όλί-

36 γοις τιβιν ές πάλιν Λάρας έβιτητά είναι, ό μεν ονν

Ίβδιγονβνας ηγανάχτει τε χαϊ δνδφορονμένω έωκει,

άτε περινβριβμένος ον δέον, χαίπερ έπι πρεϋβεία παρά

37 τον 'Ρωμαίων βαβιλέα βτελλόμενος. Γεώργιος δε οί ίο

ον προβέχων τον νουν ήγριωμένω διεβώβατο την πάλιν

'Ρωμαίοις. ζνν γαρ άνδράβιν εί'χοδι μάνοις τη πάλει

τον Ίβδιγονβναν έδέζατο.

38 Ταύτης ονν της πείρας άποτνχών ό βάρβαρος οντος

ώς πρεββεύων ές Βνζάντιον ηλ%·ε, την τε γνναΐκα χαϊ 15

%·νγατέρας έπαγάμενος,, δυο (τούτο γάρ ην αντφ το

παραπέτασμα τον ξ,ννεληλν&ότος δμίλον), τω τε βαβι-

λεϊ ές οψιν ηχων άμφι μεν των σπουδαίων τινί ον

μέγα ον μιχρδν Ι'βχνβεν είπείν, χαίπερ ονχ ήββον η

39 μήνας δέχα χατατρίψας έν 'Ρωμαίων τη γη. τά μέντοι 80

δώρα παρά Χοβράον, ηπερ εΐ%·ιδται, χαι γράμματα

βαβιλεϊ έδωκε, δι' ών ό Χοϋρόης Ίονβτινιανδν βαβιλέα

Β 286 βημηναι ήζίον εΐ' οί το βώμα νγιείας πέρι ώς άριβτα

40 έχον. τούτον μέντοι τον Ίβδιγούβναν Ίανβτινιανός

5 χρην V || 6 Άμμώδιος ϋίηά.] άμμοννδιος V, άμοννδιος (?,

άμμονδιος Ρ || 8 Ίβδιγοΰβνας Ρ] Ιβξιγονονας V, Ιαδιγούνας Ο ||

11 ήγριωμένων θ || 12 τ$ κόίει οπι. β- || 13 Ίβδιγονβναν Ρ]

Ιβδιβγονβναν V, ίβδιγονναν & \\ 15 ώς Ρ] δ νθ || 16 αντό & ||

18 μίν] μετά || 19 ον μικ.] 5} μιχ. | είπείν ϊβχνβε IV \\

19—20 καίπερ—μήνας] ί'βχνβε, χαίπερ ον μήνας ηοοον τ) Ο- ||

20 Μ έν τή ΤΓ|| 22 βδωχεν Ρ | ό 7&] οί ΡΦ \\ 23 ύ/ίίας ΟΤΓ ||

24 μέντοι] μεν Ύ\Γ \ τον οπι. V | Ιβδιβγονβναν V, Ιβδιγονναν ΟΡ,

Ιςξιγοΰςναν
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βαβιλεύς μάλιβτα πρέΰβεων απάντων ών ημείς ϊβμεν

ξνν τε πολλή φιλοφροβύνη εϊδε χαϊ διά τιμής Ίχανώς

ήγαγεν. ώβτε και, ήνίκα δή αυτόν έϋτιωη, Βραδού- 41

χιον, όβπερ αντώ έρμηνενς εϊπετο, ξνν αντώ έπϊ της

5 βτιβάδος κατέχλινε, πράγμα πώποτε ον γεγονός πρό-

τερον έχ τον παντός χρόνου, έρμηνέα γαρ ονδε των 42

τινι χαταδεεβτέρων αρχόντων, μη τί γε δή βαβιλεϊ

δμοτράπεξον γεγονότα ουδείς ποτε εϊδεν. αλλά καϊ 43

μεγαλοπρεπέβτερον ί) χατά πρεββευτήν τον άνδρα τοϋ-

ιο τον έδέζατό τε χαϊ άπεπεμψατο , χαίπερ έπ' ούδενΐ

έργω τήν πρεββείαν, ωβπερ μοι είρηται, πεποιημένον.

ην γάρ τις τάς τε δαπάνας διαρι%μήβαιτο χαϊ τα 44

δώρα, 06α έν&ένδε χεχομιβμένος Ίβδιγονβνας άπιων

ωχετο, πλέον αυτά χατατείνοντα ή ές χρυβον χεντηνάρια

15 δεχα ενρήβει. τά μεν οϋν της ες Λάρας πόλιν Επι

βουλής τω Χοβρόη ές τοντο έτελεύτα.

χϋ-'. "Ες τε Ααζικήν πρώτα μεν %ύλα παμπλη&ή Ρ 163

ές νηών ποίηβιν έπιτηδείως έχοντα έπεμφεν, ονδενι

φράβας εφ' οτφ δή αντά πέμψειεν, αλλά τω λόγω

20 μηχανάς έν Πέτρας τω περιβάλω χαταβτηόόμενος ταΰτα

έβτελλεν. έπειτα δέ Περβών μάχιμους τριακοβίους 2

άπολεζάμενος, Φάβριξόν τε, ούπερ άρτίως έπεμνήβ&ην,

αύτοίς έπιδτήβας ένταν&α βτέλλει, ω δή έπήγγελλε

Γονβάξην ως λαϋ-ραιότατα διαχρήβαβ&αι' τό γάρ έν

α &ένδε αύτω μελήδειν. τά μεν οϋν ξύλα ταΰτα έπεί &;3Β287

1 βααιίενς οία. IV | ήμ,εϊς οτα. Ρ || 3 ι'ιστία ΤΓ || 3—4 βρα-

άονκίων ΥΟ, βραδονκίωνα Ρ, βαρδούχίον Β7"!! 4 οσπίρ] ωςπερ IV \\

5 πώποτε ον Κ (τΒ7] οϋ ποτε Ρ || 7 τί] τοι θ \ δη] δει V || 10 χαί-

περ] χαίπερ πον Β7" \ έπ'] έν Ψ~ [| 13 χεχοαμ,ιβμ,ίνος V, χομισά-

μ,ενος Τν | Ιβάιαγοΰονας ΎΡ, Ιοβιγούνας (τ, Ιςξιγονανας Τν ||

14—15 δεχα χεντηνάρια IV || 15—16 τά μ,εν—Χοαρότ]] χαϊ ταΰτα

μ,ϊν Τν Ι 15 Λάρας Όΐιι<1.] δάραν οοάά. || 20 πέτραις θ || 23—25

ω—μ,είήβειν οιη. Ύβτ

ΓΕΟΟορίϋδ, βά. Η»αΓ7· I. 19
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Ααζιχην έχομίβ&η, χεραννόβλητα έ%απιναίως γενόμενα,

τετεφρώβ&αι 1·ννέβη ' Φάβριζος δε %νν τοις τριαχοβίοις

Ις Ααζιχην άφιχόμενος επραββεν οπως δη άμφϊ Γον-

βκζϊΐ τά προς τον Χοβρόον έπηγγελμένα νποτελοίη.

Ετύγχανε δε των τις έν Κόλχοις λογίμων, Φαρβάνϋης 5

δνομα, τω Γονβάζτι προβχεχρονχως ές μέγα τέ οΐ άπ'

αύτον έμπεπτωχώς έχ&ος χαι ώς ηχιβτα Φαρδών τω

βαβιλεΐ ές 'όψιν ηχειν. οπερ έπει δ Φάβριξος έ'γνω,

τον Φαρβάνβην μεταπεμψάμενος έχοινολογεΐτό τε χαΐ

τον άπαντα λόγον έζενεγχων άνεπνν&άνετο τον αν- ίο

δρώπον οπη οΐ έπιχειρητέα ές την πραζιν εΐη. έδοξε

τοίννν βψίβιν έπΐ χοινής βονλενβαμένοις Φάβριζον

μεν έν Πέτρα τη πόλει γενέβ&αι, μεταπέμψαβ&αι δε

Γονβάζην ένταν&α, οπως οΐ άγγέλλοι οβα δη βαβιλεϊ

άμφΐ τω %ννοΙβοντι Λα%οϊς δοχονντα εΐη. άλλ' ό 16

Φαρϋάνβης χρνψα τω Γονβάξη έβήμηνε τά πραββό-

μενα. δώ δή Γονβάξης παρά μεν Φάβριζον ονδαμη

ήλ&εν, έχ δε τον έμψανονς ές άπόύταβιν είδε. Φάβρι-

ζος δε Πέρβαις μεν τοϊς άλλοις τον έν Πέτρα φν-

λαχτηρίον έπιμελεΐβ&αι παβη δννάμει έπέβτελλε χαι «ο

τά ^5 πολιορχίαν ως άβφαλέβτατα έζαρτνεβ&αι, αντός

δε ξύν τοις τριαχοβίοις έτ' οίκου απραχτος άνεχώρηβε.

Γονβάξης δε άνενεγχων ές Ίονβτινιανον βαβιλέα τά

παρόντα βφίβι των μεν τά πρότερα πεπραγμένων

2 φανριξος Ρ ρΓ. πι. | βνν Ρ || 3 Ιπραβεν V | 4 ύποοτε-

ληοίη θ ρτ. πι., ύποβτεΧειοίη Ο ρΓ. πι. οογγ. || 5 χοΧχοϊς Ύ(τ ||

7 αχ&ος Ϋθ || 8 ό Οίη. V | ψανριξος (τΡ || 9 φαρβάναην Ρ] φαρ-

βάαηννβτ | μεταπεμψάμενοςνίτ] μεταχαΧεοάμενοςΡ || 11 την Ρ]

ίβτΐ νθ | πράξειν 8πρβΓ80Γ. ιν V || 14 άγγέλοι ΘΡ || 18 ε£? V |

εΐάεν Ρ || 18—19 φαύριξος Ρ || 22 άνεχάρηβεν Ρ || 23—291, 16

Γονβάξης—ϊβτεΧΧεν\ οτι γονβώζης δ Χαξιχής βασιΧενς ποΧεμον-

μενος παρά περαων, άνήνεγχεν ίς Ιονατινκχνόν χτΧ. IV || 24 σφισι]

αντψ. χαϊ
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Λαξοϊς έδεϊτο βυγγνώμονα είναι, άμύναι δε βφίβι δυ

νάμει, τη πάβΐ] άπαλλαξείουβι της Μήδων αρχής, ού Β 288

γαρ κατά μόνας δυνήβεβ&αι Κόλχονς άποχρούβαβ&αι

την Περϋων δύναμιν.

5 Ταύτα έπεί βαβιλεύς Ίουβτινιανός ήχουβε, περι- 10

χάρης γενόμενος άνδρας επταχιβχιλίους χαι Ααγιβ&αϊον

άρχοντα χαί Τζάνονς χίλιους ες έπιχουρίαν ΑαζοΙς

επεμ-ψεν. οϊ δη εν γη τη Κολχίδι γενόμενοι άμα 11

Λαζοΐς τε χαϊ τω Γουβάξη ένϋτρατοπεδευβάμενοι άμφι Ρ 164

ίο τον Πέτρας περίβολον ες πολιορχίαν χα&ίβταντο. Περ- 12

βών δε των ένταϋ&α όντων χαρτερώτατα έχ τοϋ περι

βόλου αμυνομένων, χρόνον τι] προβεδρεία πολύν τε-

τρίφ&αι ξυνέβη, έπεί χαι τα έδώδιμα έναπο&έμενοι

βφίβιν οϊ Πέρβαι διαρχώς έτυχον. τούτοις δε 6 Χοβ- 13

15 ρόης ζυνταραχ&εις δτρατιάν πολλήν Ιππέων τε χαι

πεζών επ' αυτούς έϋτελλεν, οις δη άρχοντα Μερμερόην

έπέβτηβεν. ώνπερ δ Γουβάξης αΐβ&όμενος τω Ααγι-

β&αίω έπίχοινα βουλευβάμενος έποίει τάδε.

Βόας δ ποταμός εξειβιν άγχιβτά πη τών Τξανιχής 14

ϊο δρίων εν ΆρμενΙοις, οι δή άμφι το Φαράγγιον ωχηνται.

χαι τά μεν πρώτα έν δεξιά έπΐ πλεϊβτον χωρεί, βραχύς

τε Ιών χαϊ πόνω ούδενι γινόμενος έββατός άπαβιν

άχρι ές χώρον, ού δή έν δεξιά μεν Ιβήρων τά όριά

έβτι, χαταντιχρύ δε τελευτψ όρος ό Καύχαϋος. έν- 16

25 ταΰ&α έθ·νη άλλα τε πολλά χαι Αλανοί τε χαϊ 'ίβαβγοι

ωχηνται Χριβτιανοί τε χαί 'Ρωμκίοις φίλοι έχ παλαιού

1 άμύναι νΡΤν || 1—2 πάθη δυνάμει ~\ν || 3 χοΧχονς ΥΟ ||

6 βαγίβ&εον \Υ | 9 τά οη. Τϊ7"! 11 όντων οπι. V || 13 ίναπο&ε-

μένοις ν& || 14 ϊτυχον] εϊχον IV | οω. IV || 15 βτρατείαν νβ ||

16—16 Ιππέων τι χαϊ πεζών οπι. ΤΡ" || 18 έπικοινά θ || 19 τζανι-

ν.ων θ || 20 άρμεν. νθ \\ 22 γενόμενος Ρ || 26 χριβτιανοίς Ρ

19*
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'όντες, Ζηχοί τε χαι μετ' αυτούς Ούννοι, ο'ι Σάβειροι

16 επικαλούνται, έπειδάν δε δ ποταμός ούτος άφίχηται

ίνα δη τον τε Κανκάβον χαι Ιβηρίας τα οριά έβτιν,

Β 289 ένταϋ&α έπιγινομένων ο'ι χαι άλλων υδάτων μείζων τε

παρά πολύ γίνεται χαι Φαβις άντι Βόα το έν&ένδε 5

καλούμενος φέρεται, ναυβίπορος γεγενημένος άχρι ίς

τον Εν%εινον χαλονμενον πόντον, ού δή οΐ και τάς

έχβολάς ζυμβαίνει είναι, καϊ αύτον έφ' εκάτερα Ααζιχη

17 έβτιν. άλλ' έν δεζια μεν %ύμπαβα επί πλεΐβτον τ]

χώρα προς των τηδε άν&ρώπων οίχεΐται μέχρι των ίο

18 Ιβηρίας δρίων. χωμαί τε γάρ αϊ Ααξων παβαι τον

ποταμού έντδς ένταύ&ά είβι καϊ πολίβματα έχ παλαιού

βφίβι ταύττ] πεποίηνται, έν τοις Άρχαιόπολις, έχνρω-

τάτη ούβα, Σεβαβτόπολίς τε ένταϋ&α και το Πιτιούντος

φρονριόν έβτι Σκάνδα τε καϊ Σαραπανϊς προς τοις 15

Ιβηρίας δρίοις. πόλεις μέντοι άζιολογώταται ένταν&ά

19 είβι 'Ροδόπολις και Μοχήρηβις. τον δε ποταμού έν

άριβτερά Ααξικης μεν τά οριά έβτι μέχρι ές ημέρας

δδδν ενξώνω άνδρΐ, ερημον δε ξνμβαίνει άν&ρώπων

την χώραν είναι, ταντην προβοικοΰ^ι 'Ρωμαΐοι την 20

20 χώραν, οϊ Ποντικοί έπικαλοϋνται. έν μεν ονν τοις

Ααζικης δρίοις, έν%·α δή άν&ρωποι ούδαμη φκηντο,

Πέτραν Ίουβτινιανδς [δ] βαβιλεύς την πόλιν έν τοίς

21 κατ έμε χρόνοις έδείματο. ούπερ Ιωάννης, δ Τζίβος

έπικαλονμενος , το μονοπώλιον χαταβτηβάμενος, ωβπερ 25

25 ο£. 217, 15

1 οΰνοι Ο || 3 Ιβηρίας Ο- | όρια V || 5 φάβις αοάά. | Βόα]

βό βνβ,ηπίί ΐη Ρ || 7 πόντων Ρ || 9 έατι να || 9—17 άλλ'—Μο-

Ζήρηαις οτα. ν& || 17 μ,οχόρηοις Ρ\\ 19 68ω VI 22 λαξιχοίς θ |

όρίοις Ρ] χωρίοις \ ωχηνται ΥΌ || 23 [ό] οιη. (τΡ, 6 V | την

πόΐιν οτα. ΥΟ



[ΡΚΟΟΟΡΠ ΌΈ. ΒΕΙΛΟ ΡΕΚ8Ι0Ο Π. 29.] 293

μοι έν τοΐς έμπροβ&εν λόγοις έρρήΰη, αίτιος της

άποβτάβεως Ααξοΐς γέγονεν. έκ δε Πέτρας πόλεως 22

Ιόντι εν&νς προς ανεμον νότον οΐ 'Ρωμαίων οροι

έκδέχονται, χωρία τε πολυάνθρωπα ένταΰ&ά έβτι, τό

5 τε 'ΡιζαΙον χαλούμενον και 'Λ&ηναι 'άλλα τε αττα

μέχρι ΤραπεζονντΙων. ήνίχα μεν ουν έπηγάγοντο 23

Χοβρόην Ααξοί Βόαν ποταμον διαβάντες τόν τε Φαβιν

έν δεξιά έχοντες ές Πέτραν ηλ&ον, τω μεν λόγω προ- Β 290

νοήβοντες ώς μή χρόνω τε και πόνω πολλώ διαπορ&-

ιο μεύεβ&αι άναγχάζωνται ποταμον Φαβιν, ον βονλόμενοι

ί£ τά βψέτερα οΐχία Πέρβαις ένδείκνυβ&αι. χαίτοι 24Ρ165

δύβοδος πανταχό&ι Ααζική έβτιν έντός τε και έκτος

ποταμού Φάβιδος. βκόπελοι γαρ νπερφνεΐς έφ' έκά- 25

τερα της χώρας 'όντες βτενωπούς έπΐ μακρότατον ίν

α ταϋ&α ποιούνται" κλειβονρας έλληνίζοντες τάς τοιαύτας

οδούς 'Ρωμαϊοι καλοϋβιν. άλλ' έπεί τότε Αα%ιχη άφν- 26

λακτος έτνγχανεν ουβα, ρ~άβτα δη έν Πέτρα ζνν τοις

ηγεμόβι Ααξοΐς έγένοντο Πέρβαι.

Νυν δε 6 Γονβάξης μα&ών την Περβών εφοδον 27

«ο τω Λαγιβ&αίω έπέβτελλε πέμψαι μέν τινας, οΐ φνλά-

ξουβι τον βτενωπον Ιβχυρότατα, ος έχτος Φάβιδος

ποταμού έβτι, την μέντοι προβεδρείαν ώς ηχιβτα

λύειν, ε'ως τη"ν τε Πέτραν καϊ Πέρβας τους ένταϋ&α

έζελείν δννωνται. αντος δε παντι τω Κόλχων βτρατώ 28

25 ές τά Ααζιχής έβχατα ηλ&εν, ώς τον ένταϋ&α βτενω

πον διαφυλάζων δυνάμει τη πάβη. έτύγχανε δε πολλώ 29

1 ?μ.προ«θ·ϊ Ρ | έρρέ&η Ρ || 4—5 τό τι 'ΡιζαΙον] τό τιρί-

ξαιον νβ, τό τι ρίζαιον Ρ || 6 αττα β \\ 7—16 Βόαν—καλονβιν

οτη. νθ || 11 καίτοι ΰίηά.] καί τι Ρ || 20 μέν οηα. & || 21 ίβχν-

ρωτατα Ρ || 22 προαιάρίαν (τ || 24 κοΧχων νθ || 26—294,17

έτνγχανι—χρήματα] οτι γονβάξης ό Χαζών βαΰΐίενς άλανονς καϊ

βαβίνονς ές ξ,νμμαχίαν έπηγάγιτο, οΐπιρ ώμολόγηΰαν κτλ. ΛΥ
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πρότεροι/ Ιίλανούς τε και Σαβεΐρονς ές %υμμαχίαν

έπαγόμενος, ο'ίπερ ώμολόγηβαν χεντηναρίων τριών ούχ

όβον άδήωτον Λαζοϊς ζυμφυλάζειν την γήν, αλλά και

Ίβηρίαν ούτω καταβτήδεβ&αι ανδρών ερημον ώς μηδε

Πέρβαις ένϋ-ένδε το λοιπόν Ιέναι δυνατά εβεβ&αι. 5

ταϋτά τε βφίόι τα χρήματα βαβιλέα Γουβάξης νπέβχετο

30 δώβειν. αύτος μεν οϋν άνενεγκων ές βαβιλέα 'Ιουβτι-

Β 291 νιανόν τά Συγκείμενα τοις τε βαρβάροις τα χρήματα

ταϋτα Ικέτευε πέμπειν καΐ ΑαζοΙς 'άγαν χεκακωμένοις

31 παραψνχήν προέό&αι τινά. έφαβκε δε και οι αύτώ ίο

το δημόβιον τάς ΰυντάζεις όφείλειν ένιαυτών δέκα,

έπεί έν τοϊς βιλεντιαρίοις έν παλατίω ταββόμενος

ούδεν κεχομιβμένος έν&ένδε είη, έζ ού δή ές γήν την

32 Κολχίδα Χοβρόης ήλ&ε. βαβιλεύς δε Ίουβτινιανός

έπιτελέβειν μϊν διενοεϊτο τήν αϊτηβιν, έπιγενομένης 15

δέ οΐ άβχολίας τίνος ούχ έπεμψε τω χα&ήκοντι χρόνω

τά χρήματα. Γουβάξης μεν ουν ταϋτα έποίει.

33 Λαγιό&αϊος δε (ην γάρ τις νεανίας πόλεμόν τε

διενεγχεϊν Μηδιχόν ούδαμή άζιόχρεως) τοις παροϋβιν

34 ούχ επιτήδειας έχρήτο. δέον οϋν άμέλει το πλεϊβτον βο

τοϋ βτρατοΰ ές τον βτενωπον βτεΐλαι, τάχα ί' 'άν που

καΐ αυτόν τω εργω τούτω παραγενέβ&αι, ές ίκατον

άνδρας, ωβπερ τι πάρεργον διαχειρίξων, έπεμψε μόνους"

αύτος δε Πέτραν πολιορκών παντί τω βτρατω ούδ&ν

ήνυόε, καίπερ των πολεμίων ολίγων όντων, κατ αρχάς ϊδ

μεν γάρ ούχ ήΰβους ή πεντακόσιοι και χίλιοι ήδαν,

3 φνΐάξειν IV | χαϊ] καΐ την IV || 4 μηδε] μη οοάά. |

1 είς Ρ \ βαβιλέα ονα. IV || 8—9 Ιχέτενε ταντα τα χρήματα IV |

9 άγαν] απαν ΤΓ || 10 αύτω] α&το θ || 11 όφείίειν] δφείίετο 6γ || 12

αιίεντηαρίοις Ρ | ηαΧΧαντιω ΤΓ|| 14 έβήΧ9ε ~\ν || 15 έχιτέΧεοιΜ' \

μεν οπι. IV || 17 χρήματα] <3ιΐ3.β ΤΡ" ίαηο αάάϊί, ίηυϋΐθ ραίο

αϊβΓΓβ Ι 22 τούτω νθ] οιη. Ρ \ ές οπι. Ογ \ 25 ήννε Ρ
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προς 'Ρωμαίων δε και Ααζών έν χρόνω πολλώ τειχο- 36

μαχούντων βαλλόμενοι τε χαϊ άρετήν έπιδειχνύμενοι

μάλιβτα πάντων ών ήμεϊς ί'βμεν, 0·νή6χουβί τε πολλοί

χαϊ βφίβιν ές όλίγονς χομιδη άποχεχρίϋ&αι ζννέπεβε.

β Πέρβαι μεν ονν ές άπόγνωβΐν τε χαϊ απορίαν έμπεπτω- 36

χότες ήβνχή εμενον, 'ΡωμαΙοι δε άμφι το τείχος διώ- Ρ 166

ρνχα ίν χώρω ολίγω πεποίηνται, 8 τε ταύτη περίβολος Β 292

εύ&νς επεϋεν. αλλά ζννέβη τούτον δη τον χώρον 37

εντός οίχημα είναι ονδεν τον περιβόλον διεβτηχός,

ίο δ έζιχνεϊτο ές το πεπτωχός έφεσης ολον χαϊ άντϊ 38

τον τείχονς πολιορχονμένοις γενόμενον έν τω άβφαλεϊ

ονδέν τι ηΰβον κντονς χα&ίβτη. οπερ 'Ρωμαίονς ξυν- 39

ταράζαι ονδαμή εβχεν. εν γαρ είδότες ώς αντό

τοντο έτέρω&ι έργαξόμενοι την πάλιν ραβτα αίρήβον-

ΐ5 6ΐν, ευέλπιδες πολλώ ετι μάλλον έγένοντο. διό δή δ 40

Λαγιβ&αϊος βαβιλεϊ μεν τα ξννενεχ&έντα έδήλον, α&λα

δέ οί της νίχ-ης έν παραύχενη είναι προντείνετο, βη-

μήνας οβοις δη αντόν τε χαϊ τον άδελφόν τον αντον

χρην βαβιλέα δωρήβαβ&αΐ' Πέτραν γαρ αίρήβειν ον

30 πολλώ νβτερον. Πέρβαι μεν ονν 'Ρωμαίονς τε χαϊ 41

Τξάνονς χαρτερώτατα τειχομαχονντας παρά δό%αν

νφίβταντο, χαίπερ ολίγοι άπολελειμμένοι ές άγαν. έπεϊ 42

'ΡωμαΙοι τειχομαχονντες ονδεν η"ννον, έπί το

διορύββειν αν&ις έτράποντο. ές τόβον τε τον έργον

85 τούτον άφίχοντο, ώς μηχέτι έπ' έδάφονς τά τον περι-

2 βαλλόμενοι τε] τϊ βαλλόμενοι (τ \\ 3 ήμίίί ΪΒμεν] ίαμεν

ήμεϊς V || 4 χομιδη Ο | 9 έντός Ρ] έν τοις ν& \ οΐχήμααιν ΎΟ- 1

διεατηχώς V || 11 πολιορχονμένοις οτα. (? || 12 χα&ίατει V ||

13 ινδότας 7Ρ || 14 ίτέρω9ι έργαξόμενοι νβ] έργαξόμενοι Μ-

ρα>9ι Ρ || 15 ό ν&] οτα.. Ρ || 16 ξ,ννεχ&ίνχα Ρ || 17—18 βημεί-

νας Ο || 18 ίή Ρ] δι νθ | αΜν] αντ&ν Ο || 19 αίρήαειν (? || 20

πέρααις V || 22 έψίαταντο V
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βόλον θεμέλια είναι, άλλ' έπϊ χενον έχ τον έπι πλεϊ-

βτον έβτάναι, πεβονμενα, ως το είχός, αντίκα δη μάλα.

48 χαι εϊ μεν Λαγιβ&αϊος εν&νς η"9ελε πνρ τοις &εμε-

λίοις ένάψαι, οίμαι εν&νωρον όφίόι την πάλιν άλώναΐ'

ννν δε τάς έκ βαόιλέως χαραδοκών ελπίδας μέλλων %

τε άεϊ καΐ τριβών τον χρόνον ήβυχη έμενε, ταύτα

μεν ονν εν τω 'Ρωμαίων βτρατοπέδω έπράββετο τηδε.

λ'. Μερμερόης δε, έπεϊ τούς'Ιβηρίας ορονς παντϊ

τω Μήδων βτρατω ημειψε, πρόόω έχώρει, ποταμον

Β 293 Φαβιν έν δεζιά έχων δια γαρ των έπι Αάζικης χωρίων ίο

Ιέναι ονδαμη η"&ελε, τον μη τΐ οΐ ταύτη έμπόδιβμα

2 νπαντιάβαι. Πέτραν γαρ πάλιν χαι Πέρβας τονς έν-

ταν&α διαβώβαβ&αι έν βπονδη είχε, καίτοι χαι μοΐρά

3 τις τον περιβόλον χαταπεπτώχει έζαπιναίως. τ^ώρητο

γάρ, ωβπερ μοι εϊρηται' άνδρες τε τον 'Ρωμαίων 6τρα- 15

τον ες πεντήκοντα έ&ίλοΰ^ί.οι έν τη πόλει γενόμενοι

4 βαβιλέα Ίονβτινιανόν άνεβόων χαλλίνικον. ήγεϊτο δε

αντών νεανίας τις Αρμένιος γένος, Ιωάννης 'όνομα,

5Ρΐ67©αψα νΙος, ονπερ Γούζην έπίκληβιν έκάλονν. οντος

ό Θωμάς πολλά των άμψΐ την Ααζικην δχνρωμάτων ίο

έδείματο, βαβιλέως οΐ έπαγγείλαντος , χαι των έκείνη

ΰτρατιωτών ήρζεν, έμφρων τε βαΰιλεϊ έδοζεν είναι.

6 ό μεν ονν Ιωάννης, Περβών βφίβιν ές χείρας έλ&όν-

των, πληγείς αντίκα ξύν τοϊς έπομένοις ές τό βτρατό-

πεδον άνεχώρηβεν, έπεϊ ούδείς οΐ των έκ τον 'Ρωμαίων 25

7 βτρατού έτερος άμύνων ήλ&ε' Πέρβης δε άνηρ, Μιρράνης

1—2 άλλ'—μάλα οπι. νθ || 4 εΰ&ύωρον Ύβτ || ό βααιλέων

νθ Ι 8 έπεϊ] έπϊ ΎΟγ Ι 9 ημειψε οπι. Ο || 9—10 ποταμον Φάαιν]

πόταμόν φααιν V || 10 φάαιν θ || 12—14 Πέτραν—έί,απιναίως

οπι. ν& || 14 τ/ώρητο Ρ] ήρηται V, ήρητο β || 15 είρητο Ρ |

τε Ρ] οπι. ΎΟ '|| 18 άρμ. V | γένος Ρ] γενόμενος νθ || 23 ονν

ΥΟ] οπι. Ρ |1 24 ί/5 Ρ || 25 οόίίίϊ οϊ] οι ονδεϊς Ρ || 26 ίτίροί]
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'όνομα, οβπερ τον έν Πέτρα φνλαχτηρίον ηρχεν,

άμφί ττ\ πόλει δείβας, Πέρβαις μεν παβιν έπέβτελλε

της φνλαχης ές τό άχριβες μάλιβτα εχεβδαι, αντος δε

παρά Λαγιβ%αϊον ΰταλείς ϋ·ώπάς τε χαΐ απατηλούς

5 προντείνετο λόγους, ούδενι πόνω ομολόγων ον πολλώ

νϋτερον ένδώβειν την πόλιν. ταύτη τε παραχρονβα-

βΟ-αι ί'βχνο'εν, ώς μη ές την πόλιν αντίχα τω 'Ρωμαίων

βτρατω έβιτητά είναι.

01 δ ' [οί] άμφΐ Μερμερόην έπειδη άφίχοντο ές 8

ίο τον βτενωπόν, ένταν&α βφίβι το 'ΡωμαΙων φυλαχτήριον

νπηντίαζον ές έχατον οντες, χαρτερώς τε ήμύνοντο, χαΐ

τονς της εΐβόδον άποπειρωμένονς άνέβτελλον. 77ε'ρ6«ι9Β294

ί« ονδαμον νπεχώρονν, αλλά τονς χτεινομένονς αεί

έτεροι έχδεχόμενοι πρόβω έχώρονν, παντϊ 6&ένει την

ΐδ εΐβοδον βιαζόμενοι. ϋ-νήαχονβι μίν Πέρόαι πλέον τ} 10

χίλιοι, χτεΐνοντες δ% 'Ρωμαϊοι άπεϊπον, τον τε 6μίλον

6φας βιαζομένον νπεχώρηβάν τε χαΐ ές των έχείνη

όρων τάς νπερβολάς άναδραμόντες έβώ&ηΰαν. ταύτα 11

Λαγιβ&αΐος μα&ων αντίχα την προβεδρείαν διέλνβεν,

ϊο ούδεν τω βτρατω έπιβτείλας, έπΐ Φαβιν τε ποταμον

η"λαννε' χαΐ οί 'Ρωμαϊοι Σύμπαντες εΐποντο, τά βφέτερα

αντών έν τω βτρατοπέδω άπολιπόντες. Πέρβαι δε τά 12

ποιούμενα χατιδόντες τάς τε πνλας άνέωγον χαι έπεζ-

ελ%όντες άμφί τάς χαλύβας των πολεμίων ήλ&ον, ώς

«5 τό βτρατόπεδον έζαιρήβοντες. Τξάνοι δε (ον γάρ 13

ίτίροί Μρω V | μιράνης V, μιράννης θ || 5 πόνω] λόγω V |

5—1δ ον—βιαζόμενοι οία. νθ || 8 είναι ΜΜτ.] Ιίναι οοά. ||

9 Οι δ' [οι] άμφί Μερμερόην έπειδη βοπρβί] οι 5' έπειδη οι

άμφϊ Μερμερόην οοά. || 18 έαώ&ηααν νθ] διεαά&ηβαν Ρ ||

19 προαεδρίαν νθ || 20 ούδεν] ονδϊν τε θ | βτρατω] ατρατο-

πίδω θ | φάσιν νθ \\ 23—24 έξελ9όντες θ || 2ό τζάννοι θ \

ον νθ] ούδε Ρ
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Λαγιβ&αίω έπιβπόμενοι ετνχον) έβοή&ονν ένταν&α

δρόμω, τρεψάμενοί τε πόνω ονδενι τονς πολεμίους

14 πολλούς εκτειναν. Πέρβαι μεν ονν φενγοντες έντος

τον περιβόλου έγένοντο, Τζάνοι δε ληιβάμενοι το

'Ρωμαίων βτρατόπεδον εύ&ν τον 'Ριζαίου έχώρηβαν. ί

εν&εν δε ές ΐΑ&ήνας έλ&όντες δια Τραπεξουντίων έπ'

οίκον άπεκομίβ%ηβαν.

15 Μερμερόης δε καΐ ό Μήδων δτρατος ένταϋ&α ηλ&ον

ήμερα μετά την Άαγιβ&αίον νπαγωγήν ενάτη" ου δη

άπολελειμμενους έκ τον Περβών φυλαχτηρίον τραν- ίο

ματίας μεν και απομάχους γεγενημένους πεντήκοντα

και τριακοβίους ευρον, ακραιφνείς δε πεντήκοντα και

εκατόν μόνονς' οΐ γάρ άλλοι άπαντες έτε&νήκεβαν.

16Β295ωνπίρ τά δώματα οΐ περιόντες τον περφόλον έκτος

ονδαμη έρριψαν, άλλά τω της όβμης δνβώδει άποπνι- α

γόμενοι παρά δόζαν άντείχον, ώς μή τινα ές το πο-

λιορκείν προ&νμϊαν τοις πολεμίοις, άτε των πλείβτων

17 άπολωλότων βφίβι, παρέχωνται. ο τε Μερμερόης έπι-

Ρ 168 τω&άξων δακρύων τε και θρήνων ά%ίαν 'Ρωμαίων την

πολιτείαν ίφαδκεν είναι, οίς γε δη ές τοντο άβ&ενείας βο

περιεϋτήκει τά πράγματα, ώς πεντήκοντα τε καΐ εκα

τόν άτειχίβτονς Πέρβας μηδεμια μηχανή έζελεϊν δεδννη-

18 6&αι. και τον μεν περφόλον άνοικοδομήβαβ&αι όβα

καταπεπτώκει έν 6πονδ^ έποιεϊτο' έπεί δε οντε τίτανον

έν τω παραντίκα οντε τι άλλο των ές την οίκοδομίαν 25

19 έπιτηδείων έν παραβχενγι εϊχεν, έπενόει τάδε. &νλά-

2 πάνω—πολεμίους] τονς ποίιμίονς πόνω ουδινί θ \\ 4 ίγί-

νοντο] ϊκτειναν νθ \ τξάννοι (χ || 6 ϊ'έ'8"ί>5 Ρ || 6 Ιν&ιν 91 Ρ]

ένϋ-έν&ι Ύ(χ || 9 έννάτη Ρ \\ 13 έτι9νήκααιν V || 14 ωνπερ νθ]

ων Ρ || 18 άπολωΐότων Ρ] οπι. νθ || 21 περι,ιιοτή*Η & || 22 άτ«-

χίατονς οπι. θ \ μή ίέ μιψ θ
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χους λινούς, οίς δή Πέρβαι τά έπιτήδεια βφίβιν έβε-

χομίβαντο ές γην την Κολχίδα, ψάμμον έμπληβάμενος

ές των λί&ων την χώραν έτί&ετο, οϊ δη ένταν%·α βαλ

λόμενοι αντί τον τοίχου έγίνοντο. χαι τριβχιλίους 20

5 μεν των μαχίμων άπολεζάμενος αύτού εί'αβεν, οιβπερ

τά εδώδιμα ούχ ες χρόνου χατέ&ετο μηχος, έπιβτείλας

τοϋ περιβόλου της οίχοδομίας έπιμελείβ&αΐ' αντδς δϊ

παντί τω αλλω βτρατω όπίβω άπήλαννεν. έπεί τε' οϊ 21

δδω τη αύτη έν&ένδε Ιόντι ουδείς των αναγκαίων

ίο έγίνετο πόρος, άπαντα εν Πέτρα λιπόντι, απερ έπιφε-

ρόμενος έ% Ιβηρίας ό βτρατδς έτυχεν, αλλην τινά

πορείαν Ιέναι διά των ταύτη όρων διενοεΐτο, ίνα δη

άν&ρώπονς οίκεϊν εμα&εν, οπως ληιζόμενοι άποξήν δύ-

νωνται. έν ταύτη τη πορεία των τις έν ΑαξοΙς λογί- 22

15 μων, Φούβελις όνομα, Πέρβας αύλιξομένους ένήδρευβε, Β 296

Λαγιβ%αϊον αμα 'Ρωμαίων διβχιλίοις επαγόμενος, οΐ

δη των Περβών ίξ επιδρομής ίππους νέμοντάς τινας

εχτειναν, ίππους τε ληιβάμενοι δι' δλίγου την άνα-

χώρηβιν έποιήβαντο. οντω μεν 6 Μερμερόης τω

«ο Μηδων βτρατω έν&ένδε ηει.

Ό δε Γονβάζης, μα&ών οβα δη 'Ρωμαίοις εν τε τη 23

Πέτρα χαϊ τω βτενωπώ %υνηνέχ&η γενέβ%·αι, ούδ, ως

έδειβεν, ονδε την έν τω χατ αντδν βτενωπώ φυλαχην

εΐαβεν, ένταύ&α βφίβι την χεφαλην της έλπίδος οΐό-

κ μένος είναι. έ\ηπίβτατο γάρ ώς, η*ν χαϊ 'Ρωμαίους 24

έχτδς Φάβιδος ποταμού βιαβάμενοι Πέρβαι τον βτενω-

πόν διαβηναι χαϊ έν Πέτρα γενέβ&αι δεδύνηνται, ου

δέν αν έν&ένδε Ααζών τη χώρα προβτρίψαιντο βλάβος,

1 Χινονς Υ(τ Ι 1—2 έπεχομ,ίααντο Ο || 2 χοίχίδα β- || 4 τοί

χου ΘΡ] τιίχονς V | ίγίνοντο Ρ || 8—20 έπιί—$ει οτα. νθ ||

26 τον νσ\ τον τι Ρ
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Φαβιν διαβήναι ονδεμιά μηχανή έχοντες, άλλως τε χαϊ

25 νηων ον παρόντων δφίβιν. δ γάρ ποταμός οϋτος

βά&ονς μεν εΐπερ τις άλλος Ικανότατα εχει, ενρονς

26 έπΐ πλεϊ&τον διήκει. της μεντοι ρύμης αντω το-

οΌντον περίεβτιν ωβτε δη ές την &άλα66αν έκβαλων 5

έπΐ μαχρότατον κατά μάνας χωρεί, ονδαμη ταύτη έπι-

μιγνύμενος. νδωρ άμέλει πότιμον τοις έκείνη ναντιλλο-

27 μένοις νδρεύεβ&αι πάρεβτιν εν μεβω πελάγει. χαϊ

φνλακτήρια μεντοι τον ποταμού εντός πεποίηνται παν-

ταχό%ι Ααζοι, τον μηδε ναυΰι διαπορ&μενομένοις τοις ίο

28 πολεμίοις άπόβαβιν ές την γήν είναι, βαβιλενς δε

ϊον^πνιανό^ ΣαβεΙρων μεν τω ε&νει τά ζνγχείμενα

χρήματα έπεμψε, Γονβάξην δε χαϊ Αάζονς χρήμαβιν

29Β297 άλλοις δεδώρηται. έτύγχανε δε πολλω πρότερον χαϊ

Ρ 169 άλλο βτράτενμα λόγον άξιον ε£ Ααζικήν πεμ-ψας, ο'ι ΐ5

ονπω άφιχόμενοι ένταν&α ίτνχον. ^ρχε δε αντών

'ΡεχΙ&αγγος εκ Θράκης, άνήρ ζννετός τε και άγα&ός

τά πολέμια, ταύτα μεν ονν ταύτη %η είχε.

30 Γενόμενος δε δ Μερμερόης έν τοις ορεοΊν, ωβπερ

μοι είρηται, Πέτραν έν&ένδε των επιτηδείων έμπιπλάναι 2β

έν δπονδη εΐχεν. έπαρκέβειν γάρ τω ένταϋ&α φν-

λακτηρίω ές τριβχιλίονς 'όντι τα εδώδιμα ονδαμη ωετο,

31 απερ είβκομιβάμενοι ζνν αύτοϊς ετνχον. άλλ' έπει τά

έν ποβι βφίβι γινόμενα μόλις άπέχρη ές τήν δαπάνην

τη βτρατια ταύτη, ονχ \ββον ί) τριβμνρίοις ονβι, 25

καΐ άπ' αντον ονδεν ο τι χαϊ λόγον άξιον πέμπειν

1 φάαιν V, ψαβιν κοταμόν Ο || 3 μεν είπερ τις άλλος Υ]

μεν ροβΐ Άλλος ΐΓ&ηβροιπί ΘΡ [| 5 δάλατταν Θ \ έμβαλών Ο ||

7—8 ναντιλομίνοις ΥΡ || 9—10 πανταχό&ι ν(}] τιανταχό&εν Ρ\\
• 10 μηδε] μη δε οοάά. || 13 ϊπεμιρεν Υθ || 13—14 Γονβάξην—δεδώ

ρηται οτα. ΎΟγ |[ 17 ρεχί&αχος (τ || 23 έαχομιαάμενοι Ρ (| 25 τρια-

μνρίοις θ] τριαμνρίων ΥΡ \ οναι Υθ] οναη Ρ
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^5 την Πέτραν οΐοί τε ήβαν, λογιβάμενος ενριβχε

βφίβιν 'άμεινον είναι το μεν πλέον τον βτρατον

άπαλλάββεβ&αι έχ γης της Κολχίδος, όλόγονς δε τινας

ένταϋ&α μεΐναι, οΐ εμελλον των έπιτηδείων, οΐς

5 αν έντνχοιεν, πολλά μεν ές το έν Πέτρα φνλαχτήριον

έβχομίζεβ&αι, τοις δε άλλοις αντοι διαρχίας χρηβ&αι'

άνδρας ονν ές πενταχιβχιλίονς άπολεζάμενος αντον 32

εί'αβεν, οϊς δη άρχοντας άλλους τε τρεϊς χαΐ Φάβριζον

χατεβτηβατο. πλείονς γαρ ένταϋ&α λείπεβ&αι ον οΐ 33

ίο έδοζεν έπάναγχες είναι, πολεμίων ούδαμη 'όντων. αυτός

δε τω 'άλλω βτρατω ές την Περβαρμενίαν έλ&ών Ί\βν-

χαξεν έν τοις άμφι Αοΰβιος χωρίοις.

01 δε πενταχιβχίλιοι, έπει έγγντέρω των Λάζιχης 34

έβχάτων ηλ&ον, παρά ποταμόν Φαβιν έβτρατοπεδεύ-

15 βαντο άπαντες, έν&εν τε χατ όλίγους περιιόντες έληί- Β 298

ζοντο τά έχείνη χωρία, ων δή δ Γονβάξης αΐβ&ό- 35

μένος τω Ααγιβ&αίψ έπέβτελλε βοη&εϊν ένταϋ&α

βπονδβ' δράβειν γάρ βψίβι τους πολεμίους κακόν τι

μέγα δννατά έβεβ&αι. 6 δε χατά ταΰτα έποίει, παντί 36

2ο τε τω 'Ρωμαίων βτρατω έπίπροβ&εν ηει, έν άριβτερα

έχων ποταμόν Φαβιν, έ'ως ές χώρον άφίχετο ίνα δη

οΐ Ααζοϊ έβτρατοπεδενοντο έν τη έτέρα τον ποταμού

οχϋ-η. έτνγχανε δε ταύτη δ Φ&βις διαβατός ων, οπερ 37

'Ρωμαϊοι μεν χαϊ Πέρβαι απειρία των εκείνη χωρίων

25 ώς ηκιβτα νπετόπαξον, ΛαζοΙ μέντοι έζεπιβτάμενοι

ένταν&α διέβηβαν έζαπιναίως χαϊ ανεμίγννντο τω 'Ρω-

μαίων βτρατω' Πέρβαι δε άνδρας χιλίονς των έν

βψίβι δοχίμων άπολεζάμενοι έπεμψαν, ώς μη τις έπϊ

1 είς Ρ \ ηβαν οιη. Ϋθ- | λογιαάμ,ενοι Ύ(χ \ εΰριβχον (χ ||

3 χολχίδος (} |) 6—302, 3 τοις—έαήγγεάαν Οπι. Ύ(χ \ 8 φαν-

ριζον Ρ || 18 δραααι Ηβπτ.
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38 τό βτρατόπεδον χαχουργήβων ΐοι. ώνπερ δύο έπι

χαταβκοπή προτερήβαντες χαΐ παρά δόζαν ές τούς

πολεμίους έμπεπτωκότες τον πάντα λόγον εξήγγειλαν.

39 δώ δή 'Ρωμαΐοί τε χαΐ Λαί,οΧ τοίς χιλίοις έζαπιναίως

έπέβτηβαν, ούδείς τε αυτών διαφνγείν εβχεν, άλλ' οΐ 5

μεν πολλοί διεφ&άρηβαν, τινάς δε αυτών χαι ζωγρή-

βαντες οΐ τε άμφι Γουβάζην χαι Ααγι<5%αϊον τό τε

μέτρον τοϋ Μήδων βτρατοΰ χαι τό της οδού μήκος

μα&εΐν ϊβχυβαν, και οπη ποτε αύτοΐς τα παρόντα

ίΟΡΠΟεχοι. άραντες ονν παντι τω βτρατω έπ' αύτονς ήεβαν, ίο

διαρι&μούμενοι 'όπως πόρρω που των νυχτών έπιπέβοιεν

41 βφίβι' τετραχιβχίλιοι δε χαϊ μύριοι ήδαν. οί μεν ούν

Περβαι πολέμιον ούδεν ίν νω έχοντες μακρόν τινα

νπνον εκά&ενδον τόν τε γάρ ποταμόν άπόρευτον

ωοντο είναι χαι τούς χιλίους, ούδενος βφίΰιν νπαντιά- 15

42Β299 βαντος , έπϊ μακρότατόν πη δδω Ιέναι. 'Ρωμαϊοι δε

αντοϊς χαϊ Λάζοι 'όρ&ρου βα&εος άπροβδόχητοι επιπε-

βόντες τούς μεν ετι ϋπνον αίρουμένους ευρον, τούς

δε άρτι βξ νπνου ίγηγερμένους χαϊ γυμνούς επι των

43 δτρωμάτων κείμενους, δώ δή αυτών ούδενϊ ές άλχήν ίο

Ιδεϊν %υνηνέχ%·η, άλλ' οΐ μεν πλείβτοι καταλαμβανό

μενοι έϋ·νη6κον, τινάς δε και ίζώγρηϋαν οΐ πολέμιοι,

ίν τοις και τών αρχόντων ε'να τετύχηχεν είναι, δλίγοι

44 δε τίνες εν βχότω διαφεύγοντες έβώ&ηβαν. τό τε

βτρατόπεδον 'Ρωμαϊοι και ΑαξοΙ αίροϋβι καϊ τά βη- 25

μεϊα πάντα, δπλα τε πολλά και χρήματα μεγάλα ίληί-

45 βαντο, χαι ίππων τε και ήμιόνων μέγα τι χρήμα, επι

μακρότατόν δε την δίω%ιν ποιηβάμενοι χαϊ Ιβηρίας

11 πόρρω που ΘΡ] πον «όρρω V \ ίπιπίβοΐΐ V | 24 δια

φεύγοντες Ϋ6γ] διαφυγόντες Ρ
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πόρρω άφίκοντο. έν%α δή και άλλοις τιβΐ Περβών

έντνχόνχες πολλονς έκτειναν. οντω μεν έκ Ααξικής 46

Πέρβαι απήλλαξαν, 'Ρωμαΐοι δε και ΑαξοΙ τά τε 'άλλα

έπιτήό'εια και άλενρα παμπλη&ή ένταν&α ενρόντες

ί άπαντα έκανβαν απερ Ιξ Ιβηρίας οΐ βάρβαροι έπηγά-

γοντο, εφ' ω ές Πετραν έβκομίβονται. Ααζων τε 47

πολλονς ελίποντο έν τω βτενωπω, ώς μηκέτι Πέρβαις

ές Πετραν τά έπιτήδεια έβκομίζεβ&αι δυνατά εΐη, %νν

τε τη άλλη λεία χαϊ τοις αίχμαλώτοις άνεβτρεφον.

ίο και τέταρτον έτος έτελεντα 'ΡωμαΙοις της ές Πέρβας 48

έκεχειρίας , τρίτον χαϊ είκοβτόν έτος Ίονβτινιανον » 549.

βαβιλέως την αντοκράτορα αρχήν έχοντος.

Ιωάννης δέ 6 Καππαδόχης ένιαντω πρότερον βαβι- 49Β300

λεΐ ές Βνζάντιον μετάπεμπτος ήλϋ-ε. τηνιχάδε γάρ

ΐ5 Θεοδώρα τη βαβιλίδι έπεγένετο ή τέλειος ήμερα τον

βίον. των μέντοι πρόβ%·εν αξιωμάτων άναδώδαβ&αι 50

ονδ' δτιονν έβχεν, άλλ' έπΐ τής άχονβίον τιμής ίερενς

έμεινε" χαίτοι φάνταβμα τω άν&ρώπω έγεγόνει πολλά

κις ώς είς βαβιλείαν άφίζεται. ψιλεΐ γάρ τό δαιμό- 51

ίο νιον, δπερ ές τονς άν&ρώπονς ώραΐξεβ&αι πέφνκεν,

άπό μειζόνων τε καΐ νψηλοτέρων έλπίδων κρεμαν οϊς

δή ονκ έπΐ βτερράς φνβεως τήν ίικνοιαν έβτάναι

ζνμβαίνει. καί τούτω γονν τω Ιωάννη άλλας τε 52

πολλάς τερατολόγοι φαντάβεις ές άεΐ προνλεγον και

25 ώς χρήν αύτόν τό τον Ανγονβτον άμπίβχεβ&αι βχήμα.

ήν δέ τις ίερενς έν Βνζαντίω, Ανγονβτος "όνομα, ος 53

2 μεν] μεν ονν Ο- || 3 άπήλαΙ-αν Ρ || 5 Ιβηρίας 6? || 6 έοχο-

μίαωνται Θ | τε] ίί θ || 13 ίέ] τε ΟΡ || 17 ον$οτιονν & ||

18 φαντάσματα Ρ || 21 κρεμαν Ρ] ήρεμεΐν V, ήρεμάν θ ||

22 εαταναι (χ || 23 γονν ΎΡ] ονν Ο || 23—24 αΧΧα τε Λολλα ν& ;

24 έβαεί Ύ(χ || 25 τό τον] τον τον V | άμπίχεοδαι Ρ | 26 ΐερεΰϊ έν

βνζαντίω Υβ] {ν βνζαντίω ίερενς Ρ
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ίή των κειμηλίων τον της Σοφίας Ίερον φνλακην

5ίΡΠίειχεν. ήνίκα τοίνυν Ιωάννης άπο&ριζάμ,ενος της Ίερω-

βννης η%ίωτο βία, ού γάρ ήν αντω έό&ής Ιερεϊ ΐίρέ-

πονβα, τούτον δη τον Λνγούβτον, εγγύς πη 'όντος·,

τόν τε φαινόλην και τον χιτώνα ένδιδύβκεβ&αι προς

των τω εργω εφεβτώτων ήνάγκαβτο, ές τοϋτό τε αντω

άπεκρί&η, οΐμαι, η αρόρρηϋις.
￼

 

5 φαιλώνην V, φαινώΧην β



ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΚΑΙΣΑΡΕίϊΣ ρ "β

ΤΠΕΡ ΤίϊΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. Β 307

ΑΚαϋΜΕΝΤϋΜ.

ΕΧ ΕΌΙΊΊΟΝΕ ΜΑΕΤΚΕΤΙ, ΡΑΤΙ0Ι8 ΙΟ0Ι8 ΜϋΤΑΤΙδ.

(ϋνΪΒίο ίη Αβϊ&πι βί Επτορωη. δθρίηπι οαβίβΐΐιιηι. ΕγθΙϊ βα-

άίΐαηϊ βί Ηβΐΐββροηίί Ιαϋίαάο. ΙπιρθΓΪί Εοπι&ηί ιηβη8ΐΐΓ& 8β-

ουηάιπη ΙίίοΓ» ιηαηβ πιβάϋθΓΓβ,ηβΐ. ΙπιρθΓϋ οοοίάθηίαϋβ πίθη-

8ΐΐΓ8. βί οπβηίαΐίβ. (Ο&ρ. 1.) βοΐηϊ, ν&ηά&ϋ, νϊβΪ£θϋιί αο

Οβραβάββ φΐϊηβ,ιη β4 ηηάθ. ββραβάππι βηιρϋο. νίβί^οίηοηιπι

ρβΓβάίβ,. Ηοηοήί Αα^υβΙΐ ία^α. Εοπια β,βΙ,ιι οαρία 8,1) ΑΙ&γϊοο.

Ηοηοηηβ Κοπιαηι ^αΐίΐηαπι ίηθρίθ απιαί. ΡΐΌβα ζηαίΓοηα Βο-

ιηαηα. ΑΙαιίοιίΒ Αίίαίιιπι ϊιηρθΓΕίίστβιη ΟΓβαί. Βιί&ηηϊαθ άθ-

ίβοίίο. ΟοηβίαηΙΐηαβ 8.1) βχβΓοΐΐα β£ ίπιρθΓ£ΐ1.0Γ. ΑάθβΙ άβιιβ

Ηοηοήο. Οοίηοπιηι βπιρίίο. (2.) ν&ηάαίοπχπι βΐ Αίαηοηιπι

ππρτ&ϋοηβΒ. Αηηοηιπι XXX ρΓαβΒοηρϋο. Ιο&ηηββ (;3τ·8.ηηπ8.

ΡΓ»νί πιογ68 ναΙβηϋηίΕιηί ΓΠ. ΙηΒΪ^ηίβ ίταιιβ Αβΐϋ ίη Βοηϊία-

οϊαπι. Ηίο ναηάαΐοβ αοοβΓβίΙ; ϊη ΑΜοεπι: φΐ08 άβϊηάβ ϊπιβίτβ,

ΒΛΑβ£&ιβ ηϊΐϋιΐΓ. Ηϊρροηβπι τβ^ίαπι οββϊοϊβηίββ β&Γΐι&π Γβ-

ρβΙΙαηίτΐΓ: ροβίβίΐ Βοπιβ,ηοΒ β,οίβ βηρβΜ,ηί. (3.) Μ&Γοίαηο οβ,ρ-

ΐίτο β,φΐίΐα (ΙαΙ οιηβη ίηιρβΓϋ, β4 ΙίββΓΐβ,ίβπι βΐζβηοηβ. Ηπΐιιβ

βΐϊπβ Ηοηοήουβ 8,ρυ<1 ναΙβηΜπίαπαπι (Λ868. ΡΐΕοΐάϊ&β οΐπίαβ.

ν&ίβηΐΐηί&ηί ΪΓβ,ηδ ίυτρϊββίιηΕΐ ίη Μαχίπιιιιη ΒβηαΐοΓβπι. Ο&βάββ

Αβίϋ. ΑφίίΙβίΜη οαρίί Αΐίίΐβ.. ν&ίβηίϊηϊαηιιιη ίοΐΐϊΐ β πίθϋο

Μ&χίπιυθ. Εηάοχία βΐζβήοϊ ορβπι ίπιρΙοΓαΐ. (4.) Μαχϊπιϊ ο»θ-

άββ. βίζβτίοιιβ άΪΓβρία Κοπιβ,, υχοΓβπι βΐ βΐί&β 'ν&ίβηΐίηίαηί

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ—ΤΡΙΤΟΣ] Βίο βοπρβί, προχοπίον χαιααρέως

Ιστοριών περσικών τρίτον V, προχοπίον χαιααρέως τής έχ τής

δχτάδος των ιστοριών άν πρώτης τιτράδος ή τρίτη: άρχή τής

τρίτης Ρ. ο£. ρΓΟί.

ΡΒΟ0ΟΡΙΧΓ8, βά. Η Λ 11 Γγ. I. 20
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οβ,ρϋνβ,β β,ΐχΐιιοϊΐ. ΕβΒ ΐη Αΐτΐοα οοηβϋΐηϋ.. δΐοίΚαπι, Ιίβϋαπι,

β,ΐίαβφΐβ Γβροηββ ρορυΙβ,ίιΐΓ. (5.) Ιιβο ϊπιρβΓαίοΓ απηβ. πιονβΐ

ϊη ν&ηά&ΙοΒ : βθΗυιη άβ,ϊ Β&ΒΪΙίβοο, οηϊυβ £<ΐ6πι ΑβρΒτ οοΓπιπιρΐΙ;.

ΙηιρβΓαίοΓ οοοϊάβηίίβ ΑηίηβπιηΐΒ. ΜαΓΟβΙΙίαηαβ δατάίηϊαηι,

ΗβΓ&οΙϊυβ Τηροΐίη οοοηρ&ΐ, βχβχίΪΒ νΒ,ηάβ,Ιϊβ. ΡβΓδάβ. Β&βί-

Ιϊβοί οπηοίαϋο. Οϋζβηοϊ ίτ&ηβ. ΡΓΟθΙϊηπι ηαναίθ. ΙοΒ-ηηϊβ ΐα-

οϊηιΐΒ. ΒαΒΪΙϊβοο (Λ γθπι πιβΙθ (ζβΒί&ια ΟΓβ&ίηΓ ρθποηΐυιη.

Αβρβ,ηβ βΐ Αιάαοηιϋ οαβάββ. (6.) Αηίηβπιϋ βί οβ,βάββ.

Ι/θοηΪΒ υΐπιΐΒφΐβ οΐηΐηβ. ΜαίοηηιΐΒ οβίΐυιη ροχαί ϊη ν&ηάαΐοβ.

ΡΓοάί^ΐιιηι. ΝβροΒ, ΟΗγοθπιΐΒ , Απ^ηβίιιΙτίΒ. Β»8Ϊ1ϊβοη8 βΛ) Αγ-

ΗοηοποιίΒ βΐζβποο βηοοβάίί: νβχαΐ Ο&ΐηοϋοοβ, ςίταϊ , βχοίβΪΒ

Ιϊη^τιΪΒ, Ιοφίυηΐω:, ρΓ8,6ίΐθΓφΐ3,ιη ΙϊοϊάϊηοΒΪ άαο. Μεπιγϊ 8. νβ,η-

ά&Η8 άβηοίηηί. ΟπιάβΙϋβΓ Οιιηά&ηΐΐΐηάηΒ, Ήαηάβ Ττα8Μηυη<1ιΐΒ

0:τΐηο<ϊοχο8 ρβΓΒβςιιιιιηίηΓ. Απι&ΙαΪΓΪάα ΤΓαβαιηνιηάο ητΛίΙ.

Οαοαοηίβ Μ&υπ ϊηΒΪ^ηίΒ ρίβΐβ,β ίη ΐβηαρία Οαϋοΐϊοοηιπι, άβφΐβ

ν&ηάαΙίΒ νίοΐοπα. (8.) ΤΓαβαπιηηάϊ βηοοββΒΟΓ Πάβήοαβ α (τοΟιϊβ

(ϋββϊάβί: Ιιιβίίηίαηί απιϊοιιβ: 3. ΟτβΙϊπιθΓβ οοηΐοϋηΓ ϊη νΐηοιιΐβ..

Μπίυαβ Ιηβΐϊηϊαηί βί ββΙΐιηβΓΪΒ ΗΐβΓΕβ. ΙηΒίίηΐαηιαβ άβ ββΐΐο

ναηάαΐίοο οο^ϊΐ&Ι;. (9.) Ββΐΐϊ ναηάαϋοί άίίδονιΐίαΐββ. Ιά Ιοαηηββ

ρΓ&βϊβοΐιιβ ρΓαβίοήο (ΙΐΒβαβιάβί. δυαάβί βρΐβοορυβ. Τπροΐϊβ

ίη ΙπΒίίηΪΜΐί άίϋοηβπι νβηϋ. (10.) ΟγτίΙΙιΐΒ ίη 8αΓ(ϋηί3,πι

ηιϊίΐϊίνίΓ. Οορΐαπιπι ϊη Αίτΐοαπι ρΓοηοίβοβηϋυιη ηαιαβηΐθ: (1α-

οπιη ηοπιίηα: οΐ&ββϊβ άβΒοήρϋο. δηιηπιυιη ϊηιρβηυιη Ββΐϊβαηί.

(3β1ϊπΐ6Π8 οοη&ίυβ. Εχ Ιτιβϋιιϊαηϊ άίοίο οαρϊυιη οωβη. (11.)

Ερΐρη&ηϊνΐΒ ατοπίβρ. ΟΡ. οΙ&Ββϊ ββηβ ρΓβοβ,ίιΐΓ. ΡΐΌΟορπ βοιη-

ηίηιη. ΟΙαββίβ άϊβοβΒΒΠΒ. δβνβπΐ&β Ββΐΐβ&τϋ. Εΐηβάθπι οοηοϊο

άηοβ ΟηπΒΐΪΕΐηο (ϋ^ηΐβΒΪπιβ,. (12.) Βθϋβαηϊ ρΓονΐάβηίί». ΟΙ&ββϊβ

&(1 Μαΐβαπι ίη άϊβοηπιβη αάάηώϋιΐ: ηιαίαοία Μβίηοηαβ ΐβηβίητ.

Ιο&ηηϊβ ρΓαβϊθοΐϊ ρΓ&βί. φΐαθΒίυβ βχ ραηβ πι&ΐβ οοοίο, οιπηβ

ββνΐΒ ϊηίβΓΐίηηι πιιιΙϊϊβ αΜηΙϊί. (}ηαη3,πι βλ-Ιθ αςαβ,ηι ίιιΐοθπι

Αηίοηίηβ. ϊηοοπτιρίαιη ΒθΓνανβηΐ. (13.) Αρραΐβαβ ίη 8ίοί1ί&ηι

ΒβΙίθαηιΐΒ, ΡΓΟΟορϊηπι 8γταοιΐ83,8 πιϊΐϋί, άβ ναηάαίοπιπι ΓβΙιηΒ

ρβΓΟΟηίβΛπίηιπι. 8ϊιο ΡΓΟοορίιιβ ηιηηβΓβ β^τβρβ ίτιη^ίίητ. 01&88Ϊ8

Αίτΐοαπι ρβϋί. (14.) Α<1 οκαη Αίτΐοαβ άβ βχβοβηβη ί'&οϊβηάο

<1θ1ίΙ)βΓ&ίηΓ. Εο ίβ,οΐο ροηυηΐυΓ ο&βΙμ.. Εχ αςηα ηιίτβ,ΜϋθΓ

βπιπιρβηίβ ΡΓθοορί\ΐ8 οηιβη τΐοΐοΓΪαβ άυοϊί. (15.) ΒβΙίδΒίίαβ

81108 αά άϊβοϊρΗη&πι ηιϊΙϋβ,Γθπι βί ηιοάθΒΐϊαηι ηοΓίαίαΓ. δγΐΐβοίί

άβάίϋο. Εφίί ουΓβυΒ ριαΜΐοϊ ά&ηί,ηΓ Βθΐϊββ,ήο, £1 ο,νιο νβΓβά&ηηβ

1ΗΘΓ8.8 ΙηΒΐίηΪΒ,ηϊ αά ν3Λ(ΐ3ι1θΒ ρΓΐηοϊρθβ αοοϊρίΐ;. (16.) Ββΐΐ-

ΒΒ,ήηβ ϊηΒίτυοία »οΐβ ρΓοοβάϊί. Εχηίοϋ» δγϊΐβοίϊ πιοάββϋβ,

ΑΪΓΟΓηηι αηϊηαοβ οβρϋ. βθϋιηβΓ Πάβηοϊ γθ^ϊβ οαβάβηα Αιη-

ιηβ,ίαβ ή·3,ίη βηο άβηΐ3,η<1&ί, βΐ οαιιΐβ Εοπιαητιπι βχβΓοίΐηηι 8β-

φΐϊΐΐΐΓ. (17.) ΡΓΟΟορϋ άβ άΐτϊηα οϊγο& ηοο 1)β11ιιπι ρΓονίάβηίϊ»

ϊυάίοΐηπι. ΑηιηΐΒ,ΐ&θ 6ίΙ)3.πΗΐηάϊ οΐ&άββ. ΡΓΪνίΙθκίηπι οηϊηδάβαη

 

Ρ&χ α βΐζβήοο ουιη Ζβηοηβ

ίββίαηιβηίυηα βΐ οΜΐηβ. (7.)
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Μ&8β8,£βί&β. (18.) Ββΐϊβ&ηϊ οοηοΐο Γαϋϋ&ΓΪθ : ΓοβάβΓΒ,ΐοηιπι

ίβΓΓΟΓ βχ αάνβηίιι ββΙϊπιβΗβ. Ηυϊηβ ϊχηρηιάβηΜα βί ίιιτρϊβ

ίτι^α. (19.) ΒβΗββ,πί βί Βοιηαηαβ οΐβ,ββίδ αάνβηΐηιβ Ο&τΐηΕ^ϊηβπι.

Ερτβ^ΪΕΐ ίη Εοιηβ,ηοδ νο1ιιηΐα8 οΐνΐαιη. δοΐνιιιιΐιιπ· νίηοϋ. Ββΐί-

ΒβχϊνΐΒ ιιΛθπι ϊη^ΓβάϊίιΐΓ : ββάβΐ ίη ββΐίπιβηβ βοΐϊο. ϋίνίηα ίη

ΟβιΙοηίΊηϊίπι ρβπαηιπι Η,ηίπι&άνβΓβίο. (20.) ϋβίρηίοβ, βί ρβ,ΐαϋαπι

ηηάβ άίοία. Ιαοθ Βθΐϊβαχϋ βχ ωοάβ3Ϊί& πηΐϋαιη. νϊοίοήβ,

ΙαάΐοΓΟ ριιβΓοηιπι να-ίίοϊηίο ρΓ8,β(ϋοί&, βί ρΓοπήββα Οβ,ίηοΐίοίβ

8> Ό. 07ρΓΪ8.ηο 8βοιιιι<1ιιπι ηιιίβΐβιιι γίβο. Ηηίιΐδ ίβωρίυπι β,Ι)

Αηαηϊδ οπιαϋιπι Γβοϊρίιιηΐ; Οαΐηοΐϊοϊ. (21.) Οϊζβηοο άαΐιιπι

οϋπι οοηθϋίυηι α φΐοά&πι Υαηάαίο ρΓ&ββ&ρβηίβ οίαάβπι βη»β

£βηίΪ8 ϊη Αίτϊοα. Οηιάβΐϊί&ίβπι βϊζβηοϊ, ρΓ&βββΓίίπι ΐη Ζαο^η-

ϊηϊοβ, <1βιιβ ίη ηβροϋβιιβ βϊυβ ραηϋ. (22.) ββϋπιβΓ β,^τβδίββ

ρΓαβπιϋβ βΔ οαβάβπι Βοπιαποπιπι ρβτ βχνβ νβ,^Η,ηίίυπι ααάηοΐί.

Ε^Γβ^ϊππι ϋϊο^βηϊβ ίαοϊηυβ. Μιιτΐ 0αΓΐηα£ίηΪ8 α Ββΐϊβαηο

ΓββΐϊΙιιίϊ. (23.) Τζβ,ζοηΐΒ &ά ΘβΙϊπιβΓβπι ΙίίβΓαβ άβ Γβοβρίβ 8αι·-

άϊηία. ββΙίπιθΓ Τηβηίΐϊη νΪ8Ϊ£θίηοηιπι Γβ£βιη αά β,πηοπιπι

βοοϊβίβ,ΐβπι ββΓΟ ϊηνϋαΐ Ο^ιίΐΐυβ 08τίη8,£Ϊιΐ6ΐιι ηβ,νϊ^αΐ. 8&1οπιοη

8,(1 ίπιρ6ΓίώθΓ6ΐη ηηηίίιιβ ιαίΐϋίιΐΓ. (24.) ΰβΐίιηβι βυοβ οο11Ϊ£ΐί.

Μβαιτοπιπι Γβ^ιιϋ ρΓΐηοΐραΐιΐΒ ΐηβίριΐα α Ββΐίββ,ηο ρβίιιηί. ββ

ϋπιβΓ Τζ&ζοηβιη β 88,Γ(ϋηΪ3. Γβνοοβ,Ι ν&ηάαΐοηιπι οοπαρ1θΓ&ίϊο.(25.)

α'. Ό μεν ονν Μηδικός πόλεμος Ίονβτινιανώ βα- Β 309

6ιλεΙ ίς τοντο έτελεντα' έγώ δε οβα ίς τε Βανδίλους

χαι Μανρονβίονς αντω εΐργαβται, φράβων έρχομαι,

λελέζεται δε πρώτον Ζ&εν ό Βανδίλων βτρατός τη Ρ 176

'ΡωμαΙων έπέβχηψε' χώρα. έπειδη Θεοδόβιος 6 'Ρα-^" V. «β*"- 2

μαίων αντοχράτωρ έ§ άν&ρώπων ήφάνιβτο, άνηρ δίχαιος

έν τοις μάλιβτα γεγονώς χαΐ άγα&ος τα πολέμια, διε-

δε%άβΟ·ην αντον την βαβιλείαν αμφω τώ παϊδε, Άρ-

χάδιος μεν ό πρεββντερος την εψαν μοϊραν, την

εβπερίαν δε Όνώριος ό νεώτερος, διήρητο δε ώδε 3

το 'Ρωμαίων χράτος ανω&εν άπό τε Κωνσταντίνου χαϊ

των αντον παίδων, ος την βαβιλείαν ές Βνζάντιον

10 ό όνώριος V

20*
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μετα&έμενος μείξω τε την πάλιν καϊ πολλω έπιφανεβτέ-

ραν καταβτηβάμενος άπ' αύτοΰ άφήχε προβαγορεύεβ&αι.

4 Περιλαμβάνει μεν κύκλω την γήν ωκεανός η %ύμ-

παβαν ή την πολλήν ον γάρ πω βαφές τι άμφ αντψ

ΐβμεν βχίζει δ\ αύτήν δίχα ίς ηπείρους δύο εκροή 5

τις άπ' αντον κατά την έβπέριον εΐββάλλουβα μοίραν

χαί ταντην δη ποιούμενη την &άλαββαν, από Γαδείρων

μεν άρζαμένη, ες αυτήν δε την Μαιώτιν διήκουβα

5 λίμνην. ταύταιν ταΐν ήπείροιν άτε'ρα μεν έν δεζιά

εΐβπλέοντι την %·άλαββαν μέχρι καϊ ές την λίμνην ίο

Β 310 'Αβία χέκληται, άπό τε Γαδείρων καϊ της έτέρας των

6 Ηρακλέους βτηλών. Σέπτον χαλοϋβι το έχείνη φρού-

ριον οι έπιχώριοι, λόφων τινών επτά φαινομένων

ένταϋϋ·α' το γάρ βέπτον επτά τη Λατίνων φωνή δύ-

7 ναται. ή #ε άντιπέρας αύτη %ύμπαβα Ευρώπη έκλή&η. 15

καϊ 6 μεν ταύτη πορ&μός τέτταρβι καϊ όγδοήκοντα

βταδίοις μάλιβτα ήπειρον έκατέραν διείργει, τό ίέ έν-

τεΰ&εν πελάγεβι μεγάλοις άλλήλαιν διέχετον μέχρις

8 Έλληβπόντου. ταύτη γάρ ζυνίαβιν αύ&ις άμφι Σηβτόν

τε χαί "Αβυδον, χαί πάλιν Ιν τε Βνξαντίφ καϊ Καλ- 20

χηδόνι μέχρι των πάλαι κνανέων λεγομένων πετρών,

ο·δ καϊ ννν Ιερόν ονομάζεται, έν τούτοις γάρ δη τοις

χωρίοις μέτρω δέκα βταδίων τε καϊ τούτου έλάββονι

διείργεβ&ον άλλήλαιν.

9 '4πό δε της έτέρας των Ηρακλέους βτηλών μέχρι 85

ές την έτέραν διά της ήιόνος Ιόντι καϊ ού περιερχο-

4 πω ααφές τι Ρ] πως άφέβτιν V \\ 5 αύτήν V] ταύτην Ρ ||

8 άρξαμένην—άιήχονβαν πιαταΐί ΟΙιτίβΙ || 10 έαπλίοντι Ρ || 14 τό]

τό τε V \ ίπτα Ρ] ίβδομ,ον Γ|| 19 ίΧηαπόντον Ρ || 20—21 χαλχη-

8όνι Ρ] χαΧκηδόνι V || 23 δέκα αταδίων] δεχααταδίω Ρ \ τού

του Ρ] τούτω V \\ 25 της οία. V | ήραχΧέον V
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μένω κόλπον τε τον Ίόνιον χαϊ τον Εϋζεινον χαλού-

μενον Πόντον, άλλ' έχ τε Καλχηδόνος ές Βυζάντιον

έχ τε Λρυοϋντος ές ήπειρον τήν άντιπέρας χαταί-

ροντι, πέντε χαϊ όγδοήχοντα χαϊ διαχοβίων δδδς ήμε-

5 ρών έβτιν εύζώνω άνδρί. τά γάρ άμφΐ τον Εϋζεινον 10

Πόντον, δς έχ Βυζαντίου χωρεί είς τήν λίμνην, άπαντα

άχριβολογεϊβ&αι αμήχανα ην, βαρβάρων των υπερ

ποταμόν "Ιβτρον, ον χαϊ Λανοΰβιον χαλοΰβι, 'Ρωμαίοις

βατήν ή\ιβτα ποιουμένων τήν έχείνη άχτήν, πλην γε Β 311

ίο δή οτι έχ Βυζαντίου μεν ές τάς τοϋ "Ιβτρου έχβολάς

ήμερων έβτιν δδδς δύο χαϊ εΐχοβιν, αβπερ τη Εύρώπη

λογιζομένους έντι&έναι προβήχει. χατά δε τήν της 11

Άβιας μοΐραν, εϊη δ* αν έχ Καλχηδόνος ές ποταμον

Φαβιν, δς ρέων έχ Κόλχων χάτειβιν ές τον Πόντον, Ρ 177

ΐδ άνύεται τεββαράχοντα δδδς ήμερων, ωβτε ξνμπαθα ή 12

'Ρωμαίων έπιχράτεια χατά γε τήν έπΐ &αλάββη δδδν

ές επτά χαϊ τεββαράχοντα χαϊ τριαχοβίων ήμερων

ζννειβι μέτρον, ήν τις, όπερ εΐρηται, τον Ίόνιον χόλπον

ές όχταχοβίονς μάλιβτα διήχοντα βταδίους έχ Λρυοϋντος

2ο διαπορ&μεύηται. ή γάρ τοϋ χόλπου πάροδος ές δδδν 13

ήμερων διήχει ουχ ήββον ή τεββάρων. τοβαντη μεν

ή 'Ρωμαίων αρχή χατά γε τον παλαιδν έγένετο χρόνον.

13 οί. νΠΙ 5, 33

2 ΚαΙχηδύνοςΜΜι.] χαρκηδάνος οοάά., Καρχηδόνος Ηοββοΐι.

ϊη ήχβ,τ^. || 3 ?χ Ρ] 7 | δρνονντος οοάά.] 'Τδροϋντος βάά. ||

13 χαλκηδόνος Ρ \\ 14 φάβιν οοάά. | χολχών V || 16 ή οτη. V ||

17 τισαράκοντα Ρ \\ 19 'Ίδρονντος Μβΐίτ., ϋίη<3. Ιη Ρ βοΐιο-

ϋοη #ρι>ο·ϋ£ έατί τό ννν βαρβαριχως λεγόμενον Βτροντον, ήπειρος

δε δ ννν αύΐων. αντό&εν γάρ ή Ιιγομέντ) ήπειρος άρχεται,

καταλήγει δε είς τον βεΧΧ&ν, ήτις ίΧίγετο φωτική || 20 πάροδος]

Β,ταί βίο βοηΐίβηάυπι ββί (οηιη Μη,ΙΙγ.) »πΐ περαίωαις, περίοδος

οοάά. \\ 22 παΧαιδν] παρόντα V
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14 Επέβαλλε δε τω μεν το της έβπερίας έχοντι κρά

τος Λιβύης τά πλείβτα διήκοντα ές ενενήκοντα δδον

ημερών τοβοϋτον γαρ το έχ Γαδείρων ές τά όρια της

έν Λιβύη Τριπόλεως έβτιν έν δε δη τη Ευρώπη

15 πέντε και έβδομήχοντα δδον ημερών έλαχε, τοβαύτη 5

γαρ ή έκ της ετέρας τών Ηρακλέους δτηλών ες χόλπον

τον 'Ιόνιον τυγχάνει ουβα. προβ&είη δε αν τις καΧ

16 την τοϋ κόλπου περίοδον. βαβιλεύς δε δ της εω

ημερών εΐχοβι καΐ εκατόν δδον έκληρώβατο εκ τών

Β 312 Κυρήνης δρίων της έν Λιβύη μέχρι Έπιδάμνου, η ίο

προς αύτω κείται τω ,Ιονίω κόλπψ, Αυρράχιον τανϋν

καλουμένη, και ο6η άμφϊ τον Εϋζεινον Πόντον, ώς

17 έμπροβ&εν εΐρηται, ύπδ 'Ρωμαίοις έβτί. μιας δε ημέ

ρας δδδς ές δέκα καϊ ίιακοΟΊ'ουϊ διήκει βταδίους,

οβον 'Λ&ήνηδεν Μέγαράδε ίέναι. ούτω μεν ηπειρον 15

έχατέραν ο'ι 'Ρωμαίων αυτοκράτορες διείλοντο βφίβι.

18 τών δε δή νήβων Βρεττανία μεν, ή έκτος βτηλών τών

Ηρακλείων νήβων παθών μεγίβτη παρά πολύ ονβα,

μετά της έβπερίας, ως γε τδ είχδς, έτάττετο μοίρας"

έντδς δε αυτών "Εβουβα, ωβπερ έν ΤΙροποντίδι τΫ\ 80

μετά τήν ωκεανού έββολήν έν δαλάββη κειμένη, ές

επτά ημερών δδδν μάλιβτα διήχουβα, χαϊ δύο άμφ'

αυτήν ετεραι, Μαϊορίκα τε και ΜινορΙκα έπιχωρίως

19 καλούμεναι. τών δϊ κατά δάλαββαν νήβων έκάβτη

14 άέχα χαϊ διαχοοίους] ήτοι μ,Λ.Ηη: τά γάρ £χ ατάδ. μιλ.

ώ βοΐιοΐ. Ρ, Γβ νβΓΒ, β,ριιά ΡΐΌοορίιιπι βθρίθΐη βίαάίβ. βαηΐ ηαίΐΐβ

Ρ&88Π8.

1 τό οη. ν\\2 ές] ΐς τ' ν\ έννινηχοντα Ρ\\ 11 κείται τω

Ιονίω V] τω Ιονίω κείται Ρ || 14 όίό? Ρ οοπ\] δδώ V βΐ Ρ ρτ.

τα. || 15 μέγαρα διιέναι V \\ 17 βριτανία V || 18 άπααών Ρ ||

21 την Ρ] τον Υ\\ 23 έτεραι] ίταΐραι V | μ,ιννόριχα Ρ
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%ατέρω τοΐν βαβιλέοιν έπέβαλεν, ώς αυτή έντός πον

των έχεΐνον ορίων Συνέβαινε χεΐβ&αι.

β'. Όνωρίον δε την προς ήλιου δνβμαϊς έχοντος Ρ 178

βαδιλείαν βάρβαροι την έχεΐνον χατέλαβον χώραν

5 οΐτινες δε χαϊ οτω τρόπω, λελέζεται. Γοτ&ιχά ε&νη 2

πολλά μεν χαϊ άλλα πρότερόν τε ην χαϊ ταννν έβτι,

τά δ\ δη πάντων μέγιβτά τε χαϊ άζιολογώτατα Γότ&οι

τε' εΙοΊ χαϊ Βανδίλοι χαϊ Ουιβίγοτ&οι χαϊ Γήπαιδες.

πάλαι μέντοι Σανρομάται χαϊ Μελάγχλαινοι ώνομά-

ιο ζοντο' ε'ιβϊ δε οΐ χαϊ Γετιχά έ&νη ταντ' έχάλονν.

οντοι άπαντες δνόμαβι μεν αλλήλων διαφέρονβιν,ΆΒ313

ωβπερ εί'ρηται, άλλω δε των πάντων ονδενϊ διαλλάβ-

βονβι. λενχοί τε γαρ άπαντες τά βώματά είβι χαϊ 4

τάς χόμας ζαν&οϊ, ενμήχεις τε χαϊ άγα&οϊ τάς όψεις,

15 χαϊ νόμοις μεν τοις αντοϊς χρώνται, ομοίως δε τά ές

τον &εόν αντοίς ήβχηται. της γάρ Άρείον δόξης ειβϊν 5

άπαντες, φωνή τε αντοϊς έβτι μία, Γοτ&ιχή λεγομένη'

χαί μοι δοκούν έζ ενός μεν είναι άπαντες το παλαών

ε&νονς, όνόμαβι δε νβτερον των έχάβτοις ήγηβαμένων

«ο διαχεχρίύ&αι. ούτος δ λεώς νπερ ποταμον "Ιβτρον έχ 6

παλαιού ωχονν. έπειτα Γήπαιδες μεν τά άμφϊ Σιγγι-

δόνον τε χαϊ Σίρμιον χωρία έβχον, εντός τε χαϊ έκτος

ποταμού "Ιβτρον, έν&α δή χαϊ ες εμε ϊδρννται.

Των δε δή άλλων Ονιβίγοτ&οι μεν έν&ένδε άναβτάν- 7

25 τες τά μεν πρώτα ές ζνμμαχίαν Ιίρχαδίον βαβιλέως

6 οϊ. Τηβορη. I 94, 9. Νίοβρα. Οβ,ΙΙ. XIV 56

1 έηέβαΐλεν Ρ\\ 6 τε οία. ¥\\ 8 ονιαιγότ&οι V | γήπεάες ν\\

9 μ,ελάγχαινοι V \\ 13 τε οία. Ρ | αώματά] ΰώματά τέ Ρ ]|

17 άπαντες 8\ιρβΓ80Γ. α Ρ || 18 δοκούν] δοχονσιν νθΐ δοχονντες

Όυαά. || 21 γήπεάες V || 21—22 Σιγγιδόνον βοπρβϊ] βινγτ\δον V,

βιγγηδόνα Ρ \\ 22 βνρμιον V || 24 οΰιαίτ&οι V
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άφίκοντο, χρόνω δε νβτερον (ον γάρ όϊδε βαρβάρους

ένδιαιταβ%·αι ή ες 'Ρωμαίονς πίβτις), ηγουμένου αύτοϊς

Μλαρίχου, ές ίπιβουλήν έκατέρον βαβιλέως έτράποντο,

έκ Θράκης τε άρζάμενοι %υμπάβη Ευρώπη ώς πολέμια

8 έχρήβαντο. βαβιλενς δε Όνώριος πρότερον μεν έν 5

'Ρώμϊ] κα&ήβτο, ονδεν ο τι και πολέμιον έν νω εχων,

άλλ' αγαπών, οΐμαι, η"ν τις αντον εν τοις βαβιλείοις

9 ήβνχάξειν έωη. έπει δε ονκ άπο&εν ο'ι βάρβαροι, αλλά

«ον έν ΤανλαντΙοις είναι ότρατω μεγάλω ήγγέλλοντο,

Β 314 καταλιπών τα βαδίλεια ούδενΐ κόΰμψ ές 'Ράβενναν ίο

φεύγει, πάλιν έχνράν ες αντόν πον λήγοντα κειμένην

10 τον Ίόνιον κόλπον. εϊβι δε οΐ καΐ φαοΊν αντον τονς

βαρβάρους έπαγαγέβ&αι, βτάβεως αντω προς των υπη

κόων γεγενημενης, έμοί μεν ον πιβτά λέγοντες, οβα

ίίΐίΤίγε το τον άν&ρώπον έκλογίξεβ&αι ή&ος. οί δε βάρ- 15

βαροι, έπεί ονδεν βφίοΊν άπήντα πολέμιον, γίνονται

ωμότατοι άν&ρώπων απάντων, πόλεις τε γάρ, οβας

ε'ιλον, οντω κατίίρτ'άβαντο ωβτε ονδεν είς έμε αντάϊς

άπολέλειπται γνώριδμα, άλλως τε καΐ εντός τον Ίονίον

κόλπον, πλήν γε δη 'ότι πνργον ε'να ή πνλην μίαν ή 20

12 τι τοιούτο αύταϊς περιειναι ζννέβη. τονς τε άν&ρώ-

πονς απαντάς εκτεινον, οβοι έγένοντο έν ποοΛν, ομοίως

μεν πρεββύτας, ομοίως δε νέονς, οντε γνναικών οντε

παίδων φειδόμενοι. ο&εν είς ετι καΐ νυν όλιγάν&ρω-

13 πον την Ίταλίαν Συμβαίνει είναι, χρήματα δε άπαντα α

έληίβαντο έκ πάβης Ευρώπης, καΐ, τό γε κεφάλαιον,

έν 'Ρώμτ) των τε δημοβίων των τε Ιδίων ούδ' οτιονν

1 οΐόε Ρ ϊη οοηίθχίιι] ον8ε V βϊ Ρ ίη πΐ3Γ£. \\ 2 η] ή ΒΐιρβΓβΟΓ.

ην Ρ || 3 άΙΧαρίχον αοάά. || 4 βνν πάοη V || 5—316, 18 βααιλενς—

τινλας οιη. V \\ 10 ξάβεναν Ρ || 24 Ηι Μ&Μ»·.] ιίςίτι οοά. \\

27 ούδ' ότιονν ϋίηά.] ούδοτιονν οοά.
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άπολιπόντες έπι Γαλλίας έχώρηβαν. τρόπφ δ} οτω

'Ρώμην Άλάριχρς εϊλεν, έγώ δηλώβω.

Επειδή χρόνος τέ οΐ πολύς εν τή προβεδρεία 14

έτέτριπτο καΐ οντε βία οντε τινί μηχανή άλλτ} ΐβχνβε

5 το χωρίον ελεΐν, έπενόει τάδε. των έν ϋτρατώ νεανιών 15

ονπω γενειαβχόντων, άλλ' άρτι ήβηκότων, τριαχοβίονς

άπολεζάμενος, ονβπερ εν τε γεγονέναι χαΐ νπϊρ την

ήλιχίαν άρετής μεταποιεΐβ&αι ηπιότατο, έφαβχε μεν

αντοίς χρνφα ώς βφίβι των έν 'Ρώμη πατρικίων τινάς,

ίο άτε δονλοις ονβι δή&εν τω λόγω, δωρηβεΰ&αι μέλλοι.

παράγγελλε δε ωβτε, έπειδάν έν τάϊς έχείνων ο2κώ«5ΐ6Β315

τάχιβτα γένωνται, πραότητα πολλήν καϊ όωφροόννην

ένδεικννμένονς άπαντα προ&νμως νπηρετεΐν, απερ αν

αύτοϊς προς των κεκτημένων επικείμενα έπειτα ον 17

15 πολλώ νϋτερον καϊ έν ημέρα τακτή άμφΐ ήμέραν μάλι-

βτα μέδην, απάντων η"δη των αντονς ληψομένων

νπνον, ως το είκος, μετά τά βιτία αίρονμένων, έν

πύλη απαντάς τη Σαλαρία καλονμέντι γενέβ&αι, καϊ

τονς τε φύλακας ονδεν προαιβ&ομένονς έ% έπιδρομής

20 κχείναι τάς τε πνλας άνοιγννναι ώς τάχιβτα. ταντα 18

έπαγγείλας 'Λλάριχος τοις νεανίαις, πρέββεις αντίκα

προς τονς έκ βονλης έπεμψε, δηλών οτι άγαΰ&είη μεν

αντονς της ές τον 6φών βαβιλέα εννοίας, ονκέτι δε

το λοιπόν ένοχλήβει, της τε άρετής καϊ πίβτεως ένεκα,

25 ή~ς ές άγαν μεταποιεϊβ&αί εΐβιν ένδηλοι, οπως τε

αντον μνημεία παρ άνδράβι καλοΐς τε καϊ άγα%·οίς

βώζοιτο, οΐχέταις τιβΐ δωρεΐβ&αι βούλοιτο αντών

1 ΤΗθορΙι. I 81, 21. οί. ΟΙιτοη. πιπί. I 300 (641). 466 (1240).

ΜβιοβΠ. Οοπι. Β,ά α. 410

2 &ΧΙάςιχ. Ιιϊο βί ίηΪΓβ, βββρϊηβ Ρ || 6 έν] έν <τώ> Ηοεβοη.
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19 ε'καβτον. ταύτα βημήνας και τονς νεανίας ονκ ές

μακράν βτείλας, βνβκενάξεβ&αι ές την άφοδον τονς

βαρβάρους έκέλενε, τούτον τε αί'β&ηβιν 'Ρωμαίοις

20 παρεϊχεν. οΐ δή τούς τε λόγους άβμενοι ήκονϋαν καΐ

τά δώρα δεζάμενοι εν πολλή ενπα&εία έγένοντο, β

21 έκαβτάτω της τοϋ βαρβάρου επιβουλής 'όντες. οΐ τε

γαρ νέοι τω εύπει&έβτεροι τοις κεκτημένοις είναι το

νποπτον άπεκρούοντο, τον τε Στρατοπέδου οΐ μεν ήδη

Ρ 180 έΐ,ανιβτάμενοί τε καΐ διαλύοντες την προβεδρείαν

έφαίνοντο , οί #£ δβον ονπω ταύτό τούτο ποιήβειν ίο

22Β316 επίδοξοι ήβαν. έπει δε ή κυρία παρήν, Άλάριχος μεν

άπαν έί-οπλίβας το βτράτενμα ως ές την έφοδον έν

παραβκευή εϊχεν άγχιβτα πύλης τής Σαλαρίας' ένταϋ&α

γαρ ένβτρατοπεδενβάμενος τής πολιορκίας κατ αρχάς

23 έτνχε. ζνμπαντες δε οΐ νεανίαι καιρώ τής ήμέρας τω 15

ξνγκειμένω ές ταντην δή την πύλην γενόμενοι τούς

τε φύλακας εκ τον αίφνιδίου έπελ&όντες άπέκτειναν,

τάς τε πύλας άνακλίναντες κατ έζονβίαν Άλάριχόν

24 τε και την βτρατιάν τή πόλει έδέζαντο. οί δε τάς τε

οΙκίας ένέπρηβαν, αΐ τής πύλης άγχιβτα ήβαν. έν αις 20

ήν και ή Σαλονβτίον, τον 'Ρωμαίοις τό παλαιον την

Ίβτορίαν γράψαντος, ής δή τά πλείβτα ήμίκαντα χαΐ

ές έμε εβτηκε. τήν τε πόλιν δλην ληιβάμενοι καΐ

'Ρωμαίων τονς πλείβτονς διαφ&είραντες πρόβω έχώρονν.

25 τότε λέγονβιν έν 'Ραβέννη Όνωρίφ τω βαβιλεΐ των 2δ

6 ίχαβτάτω—δντες] οίϊ&ϊ 8πϊά. 8. ν. έκαστάτω || 26 Ζοπμ.

ΙΠ 235, 28. Οθάτβη. I 588, 15. Ρα*ζί£ ϊη: Β^ζ. Ζ. Π 596

2 αφοόον Μ&ΐίχ.] Ιφοάον οοά. || 4 πα(>Βίχΐν\ πιαΗπι παρέ-

χιιν || 12 άφοδον ΒΓβ,αη || 17 άπέχτειναν Ηοββοΐι.] άηέχτειναν Ρ

ρΓ. πι., απαντ' Ι-χτειναν Ρ οοττ.
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τινα ευνούχων δηλονότι, όρνι&οκόμον άγγεϊλαι ότι δη

'Ρώμη άΐΐόλωλε. και τον άναβοήβαντα φάναι ,,Καίτοι

,,εναγχος έδήδοχεν εκ χειρών των έμών." είναι γάρ 26

οι άλεκτρυόνα ΰπερμεγέ&η, 'Ρώμην όνομα, καϊ τον

μεν εύνούχον ζυνέντα τον λόγον είπεϊν 'Ρώμην την

πάλιν προς Άλαρίχου άπολωλέναι, άνενεγκόντα δε τον

βαβιλεα ύπολαβεϊν ,,Αλλ' εγωγε, ώ εταίρε, Ρώμην μοι

,,άπολωλέναι την 'όρνιν ώή9·ην.ίί τοβαντη άμα&ία τον

βαβιλεα τούτον εχεβ&αι λέγουβι.

Τίνες δε ονχ οντω 'Ρώμην Άλαρίχω άλώναί ψαβιν, 27

άλλα Πρόβην γυναίκα, πλούτω τε 'καϊ δόζη εν γε τη

'Ρωμαίων βουλή επιφανεβτάτην μάλιβτα ούβαν οϊκτεϊραι Β

μεν λιμω τε και τη άλλη κακοπα&εία διαφ&ειρομένονς

'Ρωμαίους, ο" γε και αλλήλων ήδη έγεύοντο' δρώβαν

δε ως παβα αυτούς έλπις άγα&ή έπιλελοίπει, τού τε

ποταμού και τού λιμένος έχομενου προς των πολεμίων,

τοις οίκέταις έγκελεύβαβ&αι νύκτωρ άνοιγνύναι 'τάς

πύλας. έπειδη δε Άλάριχος έκ 'Ρώμης ί%ανίβταβ%·αι 28

εμελλεν, "Ατταλον των τινα ευπατριδών βαβιλεα 'Ρω

μαίων άνεϊπε, περι&έμενος αύτω τό τε διάδημα καϊ

την άλουργίδα καϊ εΐ τι αλλο ές βαβιλικόν άζίωμα ηκει.

επραββε δε ταύτα ώς παραλύβων μεν της βαβιλείας

Όνώριον, παραδώβων δε απαν Άττάλω τό εβπέριον

κράτος, τοιαύτη μεν γνώμη "Ατταλός τε καϊ Άλάριχος 29

έπΐ 'Ράβενναν βτρατώ πολλω ηεβαν. ήν δε δ "Ατταλος

ούτος ούτε αυτός τι νοεϊν Ικανός ούτε τω ευ είπόντι

πειβ%·ηναι. Άλαρίχου γούν ηκιβτα έπαινονντος ζς 30

10 οντω ΗοβΒοΙι.] όντως οοά. || 18 έπειάη] Ιιίηο ηιχ8ΐΐ8 V ||

20 περιδέμενος Ρ] παρα&έμενος V || 23 δνώριος οοάά. | ίβπί-

ρειον V || 24 άλλάριχος οοάά. || 25 ράβεναν V \ ό οτα. Ρ
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Λιβύην βτρατιας χωρίς άρχοντας έπεμψε, ταϋτα μεν

ουν επράαβετο τηδε.

31Ρ181 Βρεττανία δε ή νηβος 'ΡωμαΙων άπέΰτη, οΐ τε

Ά. 407 έχείντ) βτρατιώται βαβιλεα βφίβι Κωνβταντϊνον εϊλοντο,

ούχ αφανή άνδρα, ος δή αύτίχα βτόλον τε άγείρας 5

νηών χαϊ βτρατιάν λόγον άζίαν ες ΊβπανΙαν τε χαϊ

Γαλλίαν ώς δονλωβόμενος βτρατω μεγάλφ έβέβαλεν.

82 Όνώριος δε πλοία μεν εν παραβχενή είχε, προβεδέχετο

Β 318 ί£ τάς έχ Λιβύης τύχας, όπως, ην μεν αποχρουβ&εϊεν

οι παρά Άτταλου βταλέντες, πλέοι τε αύτος επί Λιβύης ίο

χαϊ μοϊράν τινα της βαβιλείας της αύτον ε'χοι, ήν δε

άπ' ίναντίας αύτω τα έχείντι πράγματα ΐοι, ές Θεο-

33 δόβιόν τε ΐχοιτο χαϊ βύν αύτω εΐη. ΆρχαδΙον γάρ

ήδη πολλω πρότερον τελευτήβαντος , Θεοδόβιος έχεί-

νον υΙος, ετι παις ων χομιδή, είχε της εω άρχήν. ΐ5

34 ταντα Όνωρίω χαραδοχονντι χαϊ έν τριχνμίαις φερο-

μένω της τύχης ευτυχήματα δαυμάβια ήλίχα ζυνηνεχ&η

35 γενέβ&αι. φιλεΐ γάρ ό &εος τοίς ούτε άγχίνοις ούτε

τι οϊχο&εν μηχαν&β&αι οΐοις τε ονδιν, ήν μη πονηροί

εΐεν, άπορουμένοις τά έ'βχατα έπιχουρείν τε χαϊ %υλ- 20

λαμβάνεβ&αι. οποίον δή τι χαϊ τφ βαβιλεΐ τούτω

36 τετύχηχεν. έχ τε γάρ Λιβύης ώς διαφ&αρεΐεν οΐ

Λττάλον άρχοντες 'άψνω ήγγέλλετο χαϊ νηών πλή&ος

έχ Βυζαντίου βτρατιώτας εχονβαι οτι πλείβτους ές

έπιχουρίαν αύτω άφιχομένονς ού προβδεχομένφ παρή- 25

4 Νίοβρίι. ΟαΙΙ. XIV 5. Οττοη. ιηίη. I ρ. 465 (1232)

1 ϋπιμ,πε V \\ 6 Ιοπανίαν Ιιίο βί ΐηίτα οοάά. || 7 έβί'βοιλλΒν Ρ\\

8 δνώοιος 00(1(3. | ίέ πίοΐα μεν Ρ] μ,Ιν πλοία V || 10 πλέοι V]

■πΧίΐΐ Ρ || 11 της αντον V] της οτα. Ρ |] 13 άοχαθίον V] άοχα-

δίον τΒ Ρ || 15 της £ω Υ~] την ίώαν Ρ || 16 όνωρίω οοάά
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βαν, διάφορος τε Άττάλω γεγονώς Άλάριχος τό τε τον

βαβιλέως αυτόν αφαιρείται βχημα και Ιν Ιδιώτου ηδη

τελούντα μοίρα έν φυλακή είχε. μετά δε Άλάριχος 37

μεν τελευτα νόβω, δ ί£ των Ούιβιγότ&ων βτρατός,

5 ήγουμένου βφίβιν Άδαούλφου, έπι Γαλλίας έχώρηβαν,

και Κωνσταντίνος μάχη ηββη&εις \υν τοϊς παιβϊ »· «ι

%νηΰκει. Βρεττανίαν μέντοι 'Ρωμαΐοι άναβώβαβ&αι 38

ονκέτι εβχον, άλλ' οϋβα ύπο τυράννοις άπ' αύτοϋ

Εμεινε. Γότ&οι δε την έπι τοϋ'Ίβτρου διάβαβιν 3Γοιη-39Β319

ίο αάμενοι ΊΊαννονίαν μεν τά πρώτα έβχον, έπειτα δε

βαβιλέως δόντος φχηβαν τά έπι της Θράκης χωρία,

ένταύ&ά τε οϋ πολύν διατρίψαντες χρόνον της έβπερίας 40

έκράτηβαν. αλλά ταύτα μεν εν τοϊς περϊ των Γότ&ων

είρήβεται.

15 γ'. Βανδίλοι δε άμφι την Μαιωτιν ωκημένοι λίμνην, Ρ 182

έπειδή λιμω έπιέξοντο, ές Γερμανούς τε, οΐ νύν Φράγγοι

καλούνται, και ποταμόν 'Ρηνον έχώρουν, Άλανούς

έταιριβάμενοι, Γοτ&ικόν ε&νος. είτα έν&ένδε, ηγου- 2

μένου αύτοίς Γωδιγίβκλου, εν Ίβπανία Ιδρύβαντο, η

20 πρώτη εβτϊν έ% ωκεανού χώρα της 'Ρωμαίων άρχης.

τότε ζνμβαίνει Γωδιγίβκλω Όνώριος εφ ω δη ουκ

έπΙ λύμη της χώρας ένταύ&α Ιδρύβονται. νόμου δϊ 3

'όντος 'Ρωμαίοις, η"ν τίνες ούχ ύπο ταϊς οίκείαις χερβί

τά 6φέτερα αύτών εχοιεν και τρίβοιτο χρόνος είς

25 τριάκοντα ένιαυτούς ηκων, τούτοις δη ουκέτι είναι

6 ΟΙίΓοη. ιηίη. I 246. 300. 466. Π 18. Μακθΐΐ. Οοιη. αΛ &.

411 || 9 οί. ΤΗβορΙι. I 94, 19. Νϊοβρίι. XIV 56

1 άλλάριχος Ιιίο θί ίηίτΗ, οοάά. || 5 γαΧίας V || 9 ίμεινι V]

ίμ,ινι Ρ || 10 πανοννίαν Ρ || 13 των οτα. Ρ || 19 Γωάιγίοχλον

βΟΓίρβί] γωγιδίαχον Μο βί ϊηίτβ, V, γοδιγίαχίου \ήο βΐ ϊηΐτ& Ρ ||

21 όνώριος εοάά. || 25 #τ) δΟΓΪρβϊ] ί« οοάά., άβίθηάιιιιι Οθηβαΐί ΟΙιπΒί
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κυρίοις επί τους βιαβαμένονς Ιέναι, αλλ' ές παραγρα

φών αντοίς άποχεχρίβ&αι, τήν ές το δικαβτήριον εί'βο-

δον, νόμον εγραψεν οπως ό των Βανδίλων χρόνος,

δν αν εν γε τη 'ΡωμαΙων άρχη διατρίβοιεν, ές ταντην δή

4 την τριακοντοντι,ν παραγραφών ηκιβτα φέροιτο. Όνώ-

320 8βχί.'».™23 9ι°5 ^νι & τοντό οΐ της έΰπερίας έληλαμέ-

νης, έτελεύτηδε νόβφ. ετύγχανε δε πρότερον %ύν τω

6 οί. ΤΚβορΙι. I 84, 14 || 6 ΜϋΙΙβΓ, Γ. Η. β. IV 67

4 αν οπι. Ρ || 5 τριαχοντούτην V | όνώριος οοάά. ||

7 έτύγ^ανε δε —] ΒοΙιοΚοη ίη Ρ Θεοδοσίου μητρός παις Πλα

κίδια, Αρκαδίου καϊ Όνωρίον άδελψη. έξ ης χαϊ Κωνσταντίου

Ούαλεντινιανός ό μικρός δ άνηρ Ευδοξίας &νγατρός τοΰ μιχροΰ

Θεοδοσίου. Ουαλεντινιανός δε χαϊ Ευδοξία γεννώσιν Έύδοχίαν

χαϊ Πλαχιδίαν την τοΰ Όλυμβρίου γυναίκα. Οΰαλεντινιανός δ

μέγας ό μετά Ίοβιανόν γυναίκας Ι-σχε δύο

,' ;
"—

\ ;
·

Σεβηραν, έξ ης Ιουστιναν, θυγατέρα

Γρατιανόν Ίούστου συγκλητικού, έξ ησπερ

/^

^^^^^^^^^^^^^^

Ιοΰστα Γρ&τα Γάλλα γυνη Θεοδοσίου

τοΰ μεγάλου, έξ ων ΠΧα-

χιδία,γυνη Κωνσταντίου,

έξ ων Ούαλεντινιανός ό

γαμβρός Θεοδοσίου τοΰ

μικροϋ είς Εϋδοξίαν

Θεοδόσιος ό μέγας, έκ Πλαχίλλης γέννα

Αρχαδιον, £ξ ουπερ και χαΐ Ονώριον

Ευδοξίας έγεννή&η Θεο

δόσιος δ μικρός καϊΠουλ

χερία

Θεοδόσιος ό μικρός, έξ Ευδοκίας γέννα

Εϋδοξίαν, την Εΰδοκίαν Πλακιδίαν την

γυναίκα Οΰα- την τοΰ τοΰ Όλυμβρίου

λεντινιανον Όννωρίχου . γυναίκα

τοΰ Βανδίλου
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Όνωρίω την βαβιλείαν Κωνστάντιος έχων, της Αρκαδίου

τε χαί'Ονωρίου αδελφής Πλαχιδίας άνήρ, ος ήμέρας τη

αρχή έπιβιονς όλίγας,πονήρως τε νοβήβας είτα άπέ&ανεν,

Όνωρίον ζώντος ονδεν ούτε είπείν λόγου άξιον ούτε »■ «ι

5 πρα%αι Ιβχύβας. ού γαρ αύτω έπήρχει ό χρόνος, ον έν

τή βαβιλεία έβίου. τούτου δη τοΰ Κωνβταντίου παις 5

Βαλεντινιανος, άρτι τοΰ τιτ&ον απαλλαγείς, έν τοίς

Θεοδοβίου βαβιλείοις έτρέψετο, οΐ δε της έν 'Ρώμη Β 321

βαβιλέως αυλής των τίνα έχείνη βτρατιωτών, Ίωάννην

ίο 'όνομα, βαβιλέα αίροϋνται. ην δε ούτος άνήρ πραός 6

τε χαι ζυνέβεως εν ήχων χαΐ άρετής μεταποιεί6%·αι

έζεπιβτάμενος. πέντε γοΰν έτη την τυραννίδα έχων 7

μετρίως έξ,ηγήβατο, χαΐ ούτε τοις διαβάλλονβι την

άχοήν νπέΰχεν ούτε φόνον άδιχον είργάβατο έχων γε

15 είναι ούτε χρημάτων άφαιρέβει επέϋ-ετο' ές δε βαρ

βάρους ούδεν ο τι χαι πραί,αι οϊός τε έγεγόνει, έπεί

οΐ τα έχ Βυζαντίου πολέμια ην. έπϊ τούτον τον 8

2—3 ημέρας τη άρχ·η έπιβιονς όλίγας] ΜΰΙΙβΓ, ί\ Η. (τ. IV 65

ϋητοη. πιίη. I 656, I 469 || 7 οί. Μβιοβίΐ. Οοπι. αά &. 419 ||

10 οί. Τηβορη. I 97, 16. ΜϋΙΙβΓ, Γ. Η. Ο. IV 67 (41) 68 (46).

612(195). Νιοβρη. Οίΐΐΐ. XIV 7. ΙοΓάβη. Κοπι. 327. 328. ΜβγοοΙΙ.

Οοιη. 3,ά α. 424. Βατ-ΗθΙκ. ρ. 72 ] 10—15 ήν—έπέ9ετο] Λραος

ην χαΐ ξννέαεως εν ηχων χαϊ άρετής μεταποιεΐα&αι έξεπιβτά-

μενος. Ζς την τυραννίδα μετρίως έξηγήσατο ούδε τοις διαβάΐ-

Χοναι χτλ. Βιιίά. 8. ν. Ιωάννης, οί. βίΐΒ.πι διιϊά. β. ν. ξννέβεως ||

12 πέντε—ίτη] βιτ&ΐ ΡΓΟΟορϊιιβ. Ιοαηηββ Γβ§η8.νΐί αηπηπι βί ββχ

πιβηββΒ | 13—15 ούτε τοίς—είναι] ούδε την άχοην νπέβχε τοις

διαβάΧΧονβιν ονδε φόνον χτί. 8πίά. 8. τ. νπέαχεν

1 όνωρίω οοάά. || 2 όνωρίον 00(1(1. || 7 βαλιντινιανός VI3

ρΓ. πι.] οναίεντινιανός Ρ οοττ. \ τίτ&ον V || 8 έν] έν τη V ||

13—15 οντε ΐβΓ ϋίηά.] ονδε Ιβι οοάά. βΐ Βηίά. || 14 νπέβχεν Ρ]

έπέβχεν V || 15 έπέ&ετο ΥΡ ρΓ. πι.] έπεί&ετο Ρ οογγ. || 16 δτι

χαϊ] βοιϊΐϊβηάϊίπι νΐάβΐατ: δτι χαϊ (Χόγον άξιον), οί. 1ίΙ>. III

ο. 16 8π1> 6η.
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Ίωάννην Θεοδόβιος δ Αρκαδίου βτρατον πολύν πέμ-ψας

χαϊ βτρατηγούς'Άβπαρά τε χαϊ Άρδαβούριον τόν'Άβπα-

ρος υϊόν, αυτόν τε αφαιρείται την τυραννίδα χαϊ

Ρ 183 Βαλεντινιανφ ετι παιδί 'όντι την βαβιλείαν παρέδωχε.

9 ζωντα δε Βαλεντινιανός Ίωάννην λαβών ε"ν τε τ$ β

Άχυληίας Ιπποδρομία) την έτέραν ταίν χεροΐν άποχο-

πέντα είβηγεν έπόμπευβέ τε 'όνφ όχούμενον, χαι πολλά

παρά των από βχηνής ένταϋ&α πα&όντα τε χαϊ άχού-

βαντα εχτεινεν. ούτω μεν Βαλενχινιανός το της

10 έβπερίας παρέλαβε χρρίτος. Πλαχιδία δε ή αύτοϋ ίο

μήτηρ δηλυνομένην παιδείαν τε χαϊ τροφην τον βα-

βιλέα τοϋτον έζέ&ρεψέ τε χαϊ έζεπαίδευβε , χαϊ άπ'

11 αύτοϋ χαχίας εμπλεως εχ παιδός γέγονε. φαρμαχεϋδί

τε γάρ τά πολλά χαϊ τοις ές τά αβτρα περιέργοις

ώμίλει, ες τε αλλότριων γυναιχών έρωτας δαιμονίως ΐ5

έβπουδαχώς πολλή έχρήτο ές την δίαιταν παρανομία,

Β 322 χαίπερ γυναιχϊ ζυνοιχών εύπρεπεϊ την &ψιν ές άγαν

12 ούδη. ταϋτά τοι ουδέ τι άνεβώβατο τη βαβιλεία ων

άφηρητο πρότερον, αλλά χαϊ Αιβύην προβαπώλεβε χαϊ

13 αυτός έφ&άρη. χαϊ έπειδη έτελεύτηβε, τη τε γυναιχϊ ίο

ταίς τε παιβϊ δορυαλώτοις γενέβ&αι ^υνέπεβε. γέγονε

δε ώδε το έν Λιβύη πά&ος.

14 Στρατηγώ δύο 'Ρωμαίων η"0την, Άετιός τε χαϊ Βονι-

φάτιος, χαρτερώ τε ώς μάλιβτα χαϊ πολλών πολέμων

13 Τηβορη. 1 108, 21. Νϊοβρη. XIV 56. XV 11 || 18 οϊ. Τηβορη.

I 93, 31 || 23 ο,ϊ. Νϊοθρη. ΟαΙΙ. XIV 56. Ιοηλπιβ Αηΐϊοοηβηί ίτ3,£ηι.

196 ίη: ΜΰΠθΓ, Ρ. Η. α. IV 613

4 ούαλιντινιαν. ηίο θ4 ϊηίτβ, Ρ οογγ. || 6 άκνληίαας V ||

11 &ηλννομένην—τροφής] %"ΐ]Χννομίνι\ παιδεία τε χαϊ τροφή Ρ

ρΓ. πι. | 12 έ&παίδεναε V] έπαίδευαε Ρ || 14 τε Ρ] οπι. V ||

17 έβάγαν V || 21 ταίς Ρ] τοις V | άοριαλάτοις Ρ || 23 ρω

μαίων V] ρωμαίοι Ρ || 24 ώί V] ές τά Ρ
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έμπείρω των γε χατ εκείνον τον χρόνον ούδενός

ήβοΌν. τούτω τω ανδρε διαφόρω μίν τά πολιτικά 15

έγενέβδην, ες τοβοντον δε μεγαλοψυχίας τε χαϊ της

άλλης αρετής ήχέτην ωβτε, εί' τις αύτοΐν εχάτερον 'άν-

5 δρα 'Ρωμαίων νβτατον εί'ποι, ούχ αν άμάρτοι' οντω

την 'Ρωμαίων άρετην %ύμπαβαν ές τούτω τω ανδρε

άποχεχρίβ&αι τετύχηχε. τούτοιν τον έτερον Βονιφάτιον 16

η Πλαχιδία βτρατηγόν άπέδειζε Λιβύης άπάβης. τοντο

δε ου βουλομένω ήν Λετίω, άλλ' ήχιβτά γε ώς αυτόν

ίο ονχ άρέβχει έζήνεγχεν. οϋπω γαρ αύτοΐν ή εχ&ρα

ές φως έληλύ&ει, άλλ' υπό τω προβώπω έχατέρω

έχρύπτετο. έπει δε οι Βονιφάτιος έχποδων έγεγόνει, 17

όιέβαλεν αυτόν ές την Πλαχιδίαν ώς τνραννοίη, άποβτε-

ρήβας αυτήν τε χαϊ βαβιλε'α Λιβύης άπάβης, ράδιόν

15 τε είναι αύτη έλεγε τάλη&ες έζευρεΐν ήν γάρ μετα-

πε'μποιτο Βονιφάτιον ές 'Ρώμην, ου μή ποτε ελ&η.

έπει δε ταϋτα ήχουβεν ή γυνή, εϋ τε οΐ είπεΐν 'Αέτιος 18

εδοζε χαϊ χατά ταϋτα έποίει. προτερήβας δε Άετιος

έγραψε προς Βονιφάτιον λά&ρα ώς έπιβουλεύοι αύτω

20 ή βαβιλέως μήτηρ χαϊ βούλοιτο αυτόν έχποδων ποιή- Β 323

δαβ&αι. χαϊ οί τεχμήριον της έπιβουλής προηγόρευεν 19

εο~εβϋ·αι μέγα' έ% αίτιας γάρ ουδεμιάς αύτίχα μάλα

μετάπεμπτος εβται. ταϋτα μεν ή έπιβτολή έδήλου.

Βονιφάτιος δε ούχ άλογήβας τά γεγραμμένα, έπειδή 20

25 τάχιβτα παρήβαν οΐ αυτόν ώς βαβιλέα έχάλουν, άπεΐπε

τό μη βαβιλεΐ τε χαϊ τη αύτοϋ μητρϊ έπαχούειν, ού-

7 οί. ΤΗθορΚ. I 94, 2

4 ήχέτην] ίχέτην V |] 5 είπη V \\ 7 τούτοιν Ρ] τοντοί ννν 7Ί|

11 προοάπω V] προβωπεία) Ρ \\ 12 οί V] ό Ρ || 13 βιέβαΐίεν Ρ\\

18 ταϋτα] ταύτη V || 26 ώ? V] ές Ρ

ΡΒΟΟΟΡΠΙ8, βά. Η»11Γ}Γ. I. 21
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21 δενϊ την Άετίον ΰπο&ήκην εχφήνας. Πλακίδια μεν

ουν ώς ταϋτα ήκονβεν, Άίτιόν τε τοις βαβιλέως πράγ-

Ρ 184 μαβιν εννονν ές τά μάλιβτα ωετο είναι χαΐ τά άπδ

22 Βονιφατίον εν βουλή είχε. Βονιφάτιος δε (και γάρ

οΐ ούτε βαβιλεϊ έδόκει άντιτάζαβ&αι οΐω τε είναι ές β

'Ρώμην τε άπιόντι ούδεμία βωτηρία έφαίνετό) βου

λεύεται δπως οΐ, ί\ν δύνηται, δμαιχμία ες τους Βαν-

δίλους εβται, οΐ εν Ίβπανία, ώς πρόβ&εν εΐρηται, ον

23 πόρρω Λιβύης Ιδρύβαντο. εν&α δη ΓωδΙγιβκλος μεν

έτε&νήκει, διεδε%αντο δϊ την αρχήν οΐ εκείνον παίδες, ίο

Γόν&αρις μεν έκ γνναικδς αντω γαμέτης γεγονώς,

24 Γιξέριχος δε νό&ος. άλλ' δ μεν ε"τι [τε] ην παις χαϊ

το δραβτήριον ον βφόδρα εχων, Γιξέριχος δε τά τε

πολέμια ώς αριβτα έξ,ήβκητο χαϊ δεινότατος ή^ν άν&ρώ-

25 πων απάντων, πέμψας ονν ές Ίβπανίαν Βονιφάτιος 15

τονς αντω μάλιβτα έπιτηδείονς εχάτερον των Γωδι-

γίβκλον παίδων επί τϊ} ί'βτ} και δμοΐα προβεποιήβατο,

έφ' ω αντών εκαβτον τδ Λιβύης τριτημόριον έχοντα

των κατ αντδν αρχειν' ην δέ τις έπ' αντών τινα ΐοι

26 πολεμήβων, κοινή τούς έπιόντας άμύναβ&αι. έπϊ ταύ- 2ο

ττ) τή δμολογία Βανδίλοι τον έν Γαδείροις πορ&μδν

Β 324 διαβάντες ές Λιβύην άφίχοντο χαϊ Ούιβίγοτ&οι έν τω

27 νβτέρω χρόνω έν Ίβπανία ιδρύβαντο. εν δε τ% 'Ρώμτ]

οΐ Βονιφατίφ έπιτήδειοι, τον τε τρόπου εν&νμούμενοι

5 οί. ΤΗβορΙι. 1 95. Νϊοβρίι. ΟαΙΙ. XIV 56 β

δ οΐω] όβοι V || 8 Ιβηανία V] Ιβπανίω Ρ || 9 Γωδίγιβχλος

Βοήρβϊ] γωγίάισχλος V, γοδίγιβχλος Ρ || 10 διεδέζαντο 7] διε-

δεζάτην Ρ, διεδεζάα&τιν ϋϊηά. || 11 γαμετής γεγονώς 7] γεγο

νώς γαμέτης Ρ || 12 γιξίριχος V] ξιγέριχος Ρ | [τε] οπι. V [|

16 αντώ οοάά. | 16—17 γωγιδίσχλον V, γοδιγίσχλον Ρ || 18 τρι-

τιμόριον V || 19 αύτον] αντών V \ αντών] αντόν Ρ \\ 22 δια-

βάντες] διαλαβόντες Υ\\ 23 Ιβπανία οοάά.
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τον άν&ρώπου έχλογιξόμενοί τε ήλίχος δ παράλογος

ήν, εν δαύματι μεγάλω έποιοϋντο, εΐ Βονιφάτιος τυ-

ραννοίη, τίνες δε αυτών Πλαχιδίας έπαγγελλούβης ές

Καρχηδόνα ήλ&ον. έ'ν&α δη Βονιφατίω βυγγενόμενοι 28

5 τά τε Άετίον γράμματα εϊδον χαι τον πάντα λόγον

άχούβαντες ές 'Ρώμην τε ώς είχον τάχονς άνέβτρεφον

χαΐ όπως αυτή Βονιφάτιος έχοι άπήγγελλον. χατα- 29

πλαγείβα δε ή γυνή 'Λέτιον μεν είργάβατο ούδεν

άχαρι ονδε' τι ώνείδιβεν ων αύτω ές τον βαβιλέως

ίο οίκον έπέπραχτο, έπεί αυτός τε δυνάμει μεγάλη έχρήτο

χαΐ τά της βαβιλείας πράγματα πονηρά ήδη ήν τοίς

δε Βονιφατίου φίλοις την τε Άετίου νπο&ήχην έφραξε

χαϊ πίβτεις παρεχομένη χαΐ ορχια εχρηζεν αυτών

οπως τον άνδρα, ήν δύνωνται, πείβονβιν έπανήχειν ές

ΐδ τά πάτρια ή&η, ου περιιδόντα υπό βαρβάροις χειμένην

τήν 'Ρωμαίων αρχήν, έπεί δε δ Βονιφάτιος ήχουβε 30

ταϋτα, της τε πράξεως αυτά χαϊ της ές τους βαρβά

ρους ομολογίας μετέμελε, χαϊ αυτούς έλιπάρει μύρια

πάντα υποδεχόμενος από Λιβύης άνίβταβ&αι. των 31

20 ονχ ενδεχομένων τους λόγους, άλλά περιυβρίζεβ&αι

οίομένων, ές χείρας αύτοίς ε'λθεΐν ήναγχάβ&η χαι

η66η&εϊς τή μάχη ές Ίππονερέγιον άνεχώρηβε, πάλιν

δχνράν έν Νουμιδία τη έπι &αλάββη χειμένην. ενθ·β32Β325

δή οΐ Βανδίλοι βτρατοπεδενβάμενοι Γιξερίχου βφίβιν

25 ηγουμένου έπολιόρχουν Γόν&αρις γάρ ήδη έτε&νήχει.

24 οί. Οπγοιι. πιίη. I 659. Π 296

4 χαρχηδόνα V] Χαλκηδόνα Ρ \\ 6 τε οπι. Ρ || 8 ονδεν είρ-

γάαατο Ρ || 11 πονηρά ϋιηά.] πονηρά οοάά. \\ 14 βννωνται] δεί-

νωνται V | πείαωβιν Ρ | 17 τε Ρ] οπι. V [\ 19 υποδεχόμενος V]

νποαχόμενος Ρ || 22 άπεχώρηβε V \\ 23 ίχνράν Ρ ] νονμηδία V ||

24 βάνδιλοι ηίο βί ϊηίτβ, V || 25 γότ&αρις V

21*
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33Ρΐ85φα<ί£ <ϊε αυτόν προς τον αδελφού άπολέβ%·αι. Βανδί-

λοι δε τούτοις ούχ όμολογούντες Γόν&αρίν φαβιν εν

Ίβπανία προς Γερμανών Συλληφθέντα ίν μάχη άναβκο-

λοπιβ&ήναι, χαι Γιζέριχον ηδη αυτοκράτορα όντα Βαν-

34 δίλοις ές Αιβύην ήγήβαβ&αι. ταντα μεν δη ούτω 5

προς Βανδίλων άχήχοα. χρόνου δε πολλού διελ&όν-

τος, έπεϊ ούτε βία ούτε ομολογία το Ίππονερέγιον

παραΰτήβαΰ&αι οϊοί τε %6αν και τω λιμω έπιέζοντο,

35 την προβεδρείαν διέλυβαν. όλίγω δε νβτερον χρόνω

Βονοφάτιός τε και οΐ εν Λιβύη 'Ρωμαίοι, έπει αύτοϊς ίο

εκ τε 'Ρώμης καΐ Βυζαντίου πολύς ΰτρατός ήλ^ε και

βτρατηγός "4βπαρ, άναμαχέβαβ&αί τε Ί^ίουν και μάχης

καρτεράς γενομένης παρά πολύ ηββημένοι των πολε-

36 μίων οπη ε'καβτος έδύναντο ές φυγήν ωρμηντο. χαΐ

ο τε "Αβπαρ έπ' οίκου άπεκομίβ&η χαϊ Βονιφάτιος ως ΐ5

Πλαχιδίαν άφιχόμενος την ύποψίαν διέλυεν, ώς ούχ

έ% άλη&οϋς αίτιας ές αύτ'ον γένοιτο.

ί'. Τήν μεν δη Αιβύην ούτω Βανδίλοι 'Ρωμαίονς

άφελόμενοι έβχον. των δε πολεμίων ους λάβοιεν

ζώντας έν άνδραπόδων ποιούμενοι μοίρα έν φυλακή ίο

2 εΐχον. έν τούτοις δε και Μαρκιανόν ζυνέπεβεν είναι,

ος ύβτερον τελευτηβαντος Θεοδοβίου την βαβιλείαν

3 παρέλαβε, τότε μέντοι Γιζέριχος έν τη βααιλέως αύλη

3 326 παρείναι τους αΙχμαλώτους έκέλευεν, οπως οΐ είδέναι

6 χρόνου ποίλον] ϊ. β. τριών έτων. οϊ. ΟΙιγοιι. πιίη. I 497 ||

24 οί. Επα^τ. Π 1. Τΐιβορίι. I 104. Νϊοβρίι. ΟβΠ. XV 1. Οβάτβη.

I 604, 10. ΖοηαΓ. III 246, 3

2 γότ&αριν V |Ι 3 Ιβπανία V || 7 ούτι—οϋτ$] ονάΐ—ούί!

00(1(1. || 12 άναμαχέα&αι V || 20 έν—μοίρα V] ές—μοϊραν Ρ |

22 τελιντήβαντος &Βθδοοίου V] διοδοσίον τεΧευτήααντος Ρ \\ 24

οπως V] Ζπως μεν Ρ
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βκοπονμένω οτω αν δεβπότη αντών ε'χαβτος ονχ

άπο της αντον &%ίας δονλενοι. χαΐ έπειδή %ννελέγηβαν 4

αίθριοι, άμφΐ ήμέραν μέβην ωρα δέρονς άχ&όμενοι

τω ήλίω έχά&ηντο. εν αντοϊς δε χαΐ Μαρχιανος οπον

5 δή άπημελημένως έκά&ενδε. χαί τις αντον άετος 5

νπερίπτατο, τά πτερά, ώς λέγονβι, διαπετάβας, αεί τε

μένων έν τη αύτη τον αέρος χώρα μόνον τον Μαρ-

χιανον έπεβκίαζεν. έχ δε των υπερώων το ποιούμενον 6

Ιδίαν Γιζίριχος, άγχίνονς τις ων μάλιβτα, δεϊόν τε

ίο είναι το πράγμα νπώπτενβε χαϊ τον αν&ρωπον μετα-

πεμψάμενος έπνν&άνετο αντον οβτις ποτε εΐη. 6 δε 7

των απορρήτων "Αβπαρι εφη κοινωνός εϊναΐ' δομέβτι-

χον δε τοντον τη ΰφετέρα γλώββη χαλοϋβι 'Ραμαΐοι.

ταντα ΓιζερΙχω άχονβαντι και %νμβαλλομένω μεν το 8 Ρ 136

15 τον 'όρνι&ος Εργον, την δε "Αβπαρος δνναμιν έν νω

έχοντι οβη έν Βνζαντίω έχρήτο, καταφανές έγίνετο

ως (είς βαΰιλείαν ό)> άνήρ αγοιτο. χτεΐναι μεν ονν 9

αντον ήχιβτα έδικαίον, έκλογιξόμενος ώς, τ)ν μεν

ανθρώπων αντον άφανίζη, ενδηλον εβται ώς ονδεν

«ο αν το τω ορνι&ι ποιηϋ·εν εϊη (ον γάρ βαβιλέα τη βκια

Φεραπενοι, ος γε αντίκα δη άπολεϊΰ&αι έμελλε), λόγω

τε αντον οτιδενΐ χτείνοι' ί)ν δέ γε χρήν έν τω νΰτέρω

χρόνω βαβιλενβαι τον αν&ρωπον, ον μήποτέ οΐ &α-

νάτω καταληπτός έβται' τά γάρ τον θίοΰ βονλήν

«5 ήχοντα ονκ αν δνναιτο άν&ρώπον γνώμη χωλντά

είναι, ορχοις δε αντον καταλαμβάνει ώς, ήν έπ' «ΰτα10Β327

26 οϊ. Τ&βορΗ. 1 105

2 &πο V, &πω Ρ \ αύτοϋ οοάά. | ΰννιλίγηααν Ρ || 4—327, 24

ήλίω—ϊίϊ τι άββΓ&ηί ίη Ρ ίοϋο ίηίβΓΟΪδο, βυρρίθία βηηΐ; θ

οοά. 1ς Ι 10 νπώπτιναι Μαΐίτ.] νπόπτιναε οοά. || 11 οστίί Μβ,Ηγ.]

•05 τις οοά. || 17 <(ίίί βααιλίίαν βαρρίβτϊ βχ ΤΗβορΙιαηθ

I 104, 29. οί. Ή.γ 2 ρ. 25



326 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΪΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΠΙ. 4.

εβται, ούποτε πρός γε Βανδίλους έν οπλοις γένηται.

ούτω δη ΜαρχιανΌς άφειμένος ες Βυξάντιον άφίχετο

». 450 χαϊ Θεοδοβίου χρόνφ ύβτερον τελευτήβαντος έδέξατο

11 την βαβιλείαν. χαϊ τά μεν 'άλλα ξύμπαντα βαβιλεύς

έγεγόνει άγα&ος, τά δε άμψϊ Αιβύην έν ούδενϊ έποιή- 5

βατο λόγω. αλλά ταΰτα μεν έν τω νβτερω χρόνω

έγενετο.

12 Γιζέριχος δε τότε'Άβπαρά τε χαϊ Βονιφάτιον μάχη

νιχήβας πρόνοιάν τε έπιδειξάμενος άφηγήβεως άξίαν,

13 τήν εύτυχίαν ώς μάλιβτα έχρατύνατο. δείβας γάρ, ί}ν ίο

χαϊ αυ&ις εχ τε 'Ρώμης χαι Βυζαντίου βτρατος έπ'

αύτον ΐον, μη ούχ οίοί τε ώβιν οί Βανδίλοι τη τε

ρώμη χαϊ τη τύχη δμοία χρηβ&αι, έπεϊ τά ανθρώπεια

τοις τε &είοις βφάλλεβ&αι χαϊ τοίς βώμαβι φιλεΐ

έλαββοϋβ&αι, ούχ οίς εύημέρηβεν έπηρμένος, άλλ' ο'ις 15

έδειβε μέτριος γεγονώς, βπονδάς προς βαϋιλέα Βαλεν-

τινιανδν ποιείται έφ' ω ές εχαβτον έτος δαβμούς έχ

Λιβύης βαβιλεΐ φέρειν, ενα τε των παίδων Όνώριχον

έν δμήρου μοίρα έπΐ ταύτη δη τη ομολογία παρέδωχε.

14 Γιζέριχος μεν οϋν εν τε τη μάχη έγενετο άνηρ άγα&ός 2ο

χαϊ τ'ην νίχην ώς άβφαλέβτατα διεφύλαξε χαϊ Όνώ

ριχον τον παΐδα της φιλίας αύτοϊς έπί μέγα χωρούβης

15 άπέλαβεν. έν δε δη 'Ρώμη Πλαχιδία μεν πρότερον

ετελεύτα, έπειτα δε Βαλεντινιανός δ ταύτης υΙός, απαις

άρόενογόνου , δυγατέρε μεντοι αύτώ δύο έξ Ευδοξίας 25

6 ταντα ΜβΙϊτ.] ταύτη οοά. || 8—23 Γιξέριχος—άπέλαβεν]

ότι γιζέριχος ααπαρα χαϊ βονιφάτιον μάχτ) κτλ. \ν \\ 12 βάνδα

λοι ΤΓ || 15 άλλ' οΐς] άλλοις IV || 16—17 βαλεντιανον ΤΓ ||

18 των ΟΠΙ. ΐϊ7" | όνώριχον V, όνόριχον || 19 παρέάωχιν ΤΓ ||

21—22 όνώριχον V, όνάριχον IV
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της Θεοδοβίου παιδός εγενέβ&ην. οτω δε τρόπω Βα- Β 328

λεντινιανος έτελεύτα, λέξων έρχομαι.

Μάξιμός τις ήν έκ γερονβίας άνήρ 'Ρωμαΐος, έκ της 16

έκείνον Μαξίμου οικίας, ον <(ό)> πρεββύτερος Θεοδό-

5 Οίος τνραννονντα κα&ελών εκτεινεν ύπερ ον δή και

την ένιαύβιον έορτήν 'άγουβι 'Ρωμκΐοι της τον Μαξί

μου ήββης έπώνυμον. ούτος 6 νεώτερος Μάξιμος 17

γνναιχΐ ξυνωχει βώφρονί τε τον τρόπον και το κάλλος

διαβοήτω ές άγαν ούαη. δώ δή αύτη ές κοίτην έλ-

ιο ϋ-εΐν Βαλεντινιανφ τις έπι&υμία έγένετο. χαΐ επεί 18

βουλομένω αύτη ξυγγενέδ&αι, αμήχανα ην, έβούλευβέ

τε άνόβια έργα και έπιτελή ταύτα έποίηβε. μεταπεμ-19ΐ187

ψάμενος γαρ τον Μάξιμον ές παλάτιον ξύν αύτω ές

τό πεττεύειν κα&ίβτατο, χαΐ χρνβίον ρητον έτέτακτο

15 ή ζημία τφ ήϋϋη&έντι' νενικηχώς δε δ βαβιλεύς έν 20

τούτω τω έργω και τον Μαξίμου δακτύλιον ένέχνρον

τω ξνγχειμένω χεχομιβμένος ές την έκείνον οΐκίαν

πέμπει, είπείν έπιβτείλας τη γνναιχϊ δτι δή αύτήν

κελεύει Μάξιμος ώς τάχιβτα ές παλάτιον ηκειν τήν

2ο βαβιλίδα Ενδοξίαν άβπαοΌμένην. και ή μεν τον λόγον 21

τω δακτυλίω τεχμηραμένη Μαξίμου είναι έββ&βα είς

το φορεΐον κομίζεται ες τήν βαβιλέως αύλήν. λαβόντες 22

ί« αύτήν οϊς δή αύτη έκ βαβιλέως ή ύπουργία έπέ-

κειτο, είβάγονβιν εις τι δωμάτιον της γνναιχωνίτιδος

25 μακράν άπο&εν, ού δή αύτη δ Βαλεντινιανος έντυχών

9 οί. Ιοβ,ηηΐβ Αηίΐοοηβηί ίτα£πι. 200 ϊη: ΜϊιΙΙθγ, Γ. Η. Ο.

IV 614. ΐ&ίζϊξ ϊη Β?ζ. Ζ. 2 (1893) 591 88.

4 ζο) Λάάϊάϊί ΗβΓντ.] οπι. οοάά. || 9 έαάγαν V || 10 τις]

δεινή τις Ηβηκτ., ίξαιβία τις ϊητβηϊίιΐΓ VII 31, 2 || 11 βονλο-

μ,ένφ] πιαίϊπι βουΧομίντι || 24 δωμάτιον] Κίηο Γ11Γ5118 Ρ \\ 25 ούαλεν-

τινιανός Ρ Γβο. πι. οογγ.
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23Β829ουτι εκονβίαν βιάζεται, ή μετά την νβριν ές τον

ανδρός την οΐκίαν έλ&ονβα δεδακρνμένη τε καϊ τί)

δνμφορα ώς ένι μάλιβτα περιαλγονβα πολλάς έπέβαλε

τω Μαξίμω αράς, άτε τοΐς πεπραγμένοις την αΐτίαν

24 παραβχομένω. περιώδννος τοίννν ό Μάξιμος τοϊς 5

ζνμπεοΌνΰι γενόμενος αντίκα μϊν είς έπιβονλήν τον

βαβιλέως κα&ίβτατο, ώς δε τον Άέτιον εώρα μέγα δν-

νάμενον, ος καΐ Άττίλαν άρτι ένενικήκει βτρατώ

μεγάλω Μαββαγετών τε καϊ των άλλων Σκν&ών ές

τήν 'Ρωμαίων άρχην έββαλόντα, έν&νμιόν οΐ έγένετο ίο

25 ως οΐ Άέτιος ές τά πραββόμενα έμπόδιος έβται. ταντά

τε διανοονμένω άμεινον έδοξεν είναι τον Άέτιον ίκπο-

δών ποιήβαβ&αι πρότερον, ονδεν ποιηβαμένω οτι ές

26 αντον περιέβτηκε παβα τ\ 'Ρωμαίων έλπίς. των δε

άμφι την βαβιλέως δεραπείαν εννονχων εννοΐκώς οι 15

έχόντων, άνέπειβε ταΐς αύτων μηχαναίς βαβιλέα ώς

27 νεωτέροις %ράγμαβιν έγχειροίη Άέτιος. Βαλεντινιανος

δε άλλω ονδενΐ οτι μη τη ΪΑετίον δννάμει τε καϊ αρετή

κβρί. ». 454 τεχμηριωβας τον λογον νγια είναι κτεινει τον ανορα.

28 δτ« δη καϊ 'Ρωμαίων τις έπος εΙπών ηνδοκίμηβεν. έρο- «ο

μένον γαρ αντον βαβιλέως ει οί καλώς 6 τον Άετίον

θάνατος έργαβ&είη, άπεκρίνατο λέγων ονκ ίχειν μεν

εΐδέναι τόντο είτε εν είτε %η άλλη αντω είργαβται,

17 οί. ΤΙιβορΙι. 1 108, 3. Μ&γοθΙΙ. Οοιη. &ά 8,. 454. νίοΐ. Τοηη.

αά Ε. 454. ΟΗιόιι. πιϊη. I 303. 304. 483. Π 157. άβ Βοογ ίη: Βχζ.

Ζ. 2 (1893) ρ. 206

1 ο'ύτι] ούτοι V \\ Ζ περιαΧγοναα V] αννα,Χγοναα Ρ | Ιπί-

βαΧΧΐ Ρ | β ίς Ρ \\ 8 χαϊ Ρ] ονα. V | ίχνΐνιχηχιι Ρ || 10 έσβα-

Χόντα ΒΟΓΪρβϊ] έββαΧόντι V, έαβαΧΧόντων Ρ \\ 12 διανοούμενοςΡ \\

17 ούαΧεντινιανός Ρ οογγ. || 20 ιΐπών] ΐίπεϊν Ρ | ιύδοχίμηβενΡ \\

21 χαΧός V



[ΡΚΟΟΟΡΙΙ ϋΕ ΒΕΙ,ΕΟ ΥΑΚΟΑΕΙΟΟ I. 4 ] 329

έκεΐνο μέντοι ώς άριβτα έϊ,επίβταβδαι ότι αύτοϋ την

δε%ιάν τη έτερα χειρι άποτεμών εΐη.

Άετίου γονν τελευτήβαντος 'Λττίλας, ούδενός οι29Β330

αντιπάλου όντος, Εύρώπην τ; ζύμπαβαν πόνω ούδενΐ

5 έληίζετο καΐ βαβιλείαν εχατέραν Ιπαχούουΰαν ες φόρου

άπαγωγήν εβχε. δαόμοί γαρ αύτω προς των βαβιλέων

έπέμποντο ανά παν ετος. τότε τω Αττίλα πάλιν 'Λχυ- 30

ληίαν πολιορχοϋντι μεγάλην τε χαΐ άτεχνως πολυάν-

&ρωπον, παραλίαν μεν, έχτός δε χόλπου τοϋ Ιονίου

ίο οϋβαν, τοιόνδε φαβίν ευτύχημα ζυνενεχ&ήναι. λε'γουβι 31

γάρ αυτόν, επειδή ούτε βία ούτε τω 'άλλω τρόπω οϊός τε Ρ 188

ήν το χωρίον έλείν, πρός τε την προβεδρείαν άπειπεϊν,

η"δη επί μαχρότατον γεγενημε'νην, χαΐ άπαν χελεϋβαι

το βτράτευμα τά £ς την άναχώρηβιν έν παραβχευη

15 αύτίχα δή μάλα ποιήβαβ&αι, όπως δή τη ύβτεραία έν-

&ένδε άπαντες έ^ανιβτωνται άμα ήλίω άνίβχοντι.

ήμερα δε τη έπιγινομενη άμφΐ ηλίου ανατολάς λύβαν- 32

τας μεν τήν προβεδρείαν τούς βαρβάρους της άφόδον

εχεβ%αι ήδη, ενα δε πελαργόν έπϊ πύργου τίνος τοϋ

2ο της πόλεως περιβόλου χαλιάν τε έχοντα χαΐ νεοττούς

τρε'φοντα εν&ένδε ίχ τοϋ αιφνίδιου ξύν τοίς τέχνοις

1%αναβτήναι. χαΐ τον μεν πάτερα πελαργόν ϊπταβ&αι, 33

τονς ί£ πελαργιδείς, άτε οϋπω έχπετηβίμους παντά-

παϋιν όντας, τά μεν αύτω μετεχειν της πτήβεως, τά

25 #£ έπϊ τοϋ νώτου τοϋ πατρός φε'ρεβ&αι, ούτω τε

άποπτάντας της πόλεως έχαβτάτω γενέβ&αι. δ δή 34

3 ΑΜϋαβ ρήιΐδ ιηοι+αηβ ββί ηιιωη ΑβΜιιβ || 7—8 ΜεγοθΙΙ.

Οοιη. &ά 3.. 452

1 αύτον οοάά. || 7—8 άχνλψας Ρ \\ 17 ίπιγινομίντ] Ρ ||

18 άφόδον Ρ] έφόδον V || 20 χαλιάν Ρ] χαϊ λίαν V || 21 τρέφοντα

Ρ] φέροντα ν\\ 26 τοϋ πατρός] τον οία. V
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'Λττίλαν χατιδόντα (τ\ν γαρ δεινότατος ζννεϊναί τε χοΛ

ζνμβαλεΐν άπαντα) κελεϋβαι τον βτρατον ανϋ·ις έν

χώρω τω αύτω μένειν, έπειπόντα ούκ αν ποτε εΙκή

Β 331 έν&ένδε άποπτάντα %ϋν τοις νεοττοϊς τον 'όρνιν οΐχε-

0&αι, εί μη τι έμαντεύετο φλανρον ούκ είς μακράν 5

35 τω χωρίω ζ,νμβήβεβ&αι. οντω μεν το των βαρβάρων

ΰτρατόπεδον αν&ις ές την πολιορκίαν καταβτηναί

φαβι, τον δε περιβόλου μοίράν τινα ού πολλω νβτερον

έκείνην, η τι)ν τον 'όρνι&ος τούτον χαλιάν είχεν, άπ'

ούδεμιας αίτιας έ%απιναίως χαταπεβείν και τοις πολε- ίο

μίοις ταύτη έβιτητά ές τήν πόλιν γενέα&αι, οντω τε

την Άκνληίαν χατά κράτος άλώναι. τά μεν ονν άμφι

τη 'έκνληία ταύτη πη εβχεν.

36 "Τΰτερον δε και βαβιλέα ούδενϊ πόνω έκτεινε Μάξι

μος και την τνραννίδα εΰχε, τη τε Ενδο%Ια %νγγέγονε 15

βία. γννη γάρ , ηπερ αύτω ζννωκει, τετελεντήκει ον

πολλω πρότερον. καΐ ποτε αύτη έν τη κοίτη προσέ

φερε λόγον ως τον αυτής έρωτος εϊνεκα πάντα εΐη

37 διαπεπραγμένος α εΐργαβτο. την τε Εύδο%ίαν άχ&ομέ-

νην Μα%ίμω και πρότερον τίβαβ&αί τε αύτον της ές 20

Βαλεντινιανον αδικίας έπι&νμονβαν έτι [δε] μάλλον

είς αύτον οίδαίνειν ό λόγος έποίηβεν, ές τε την έπι-

βονλήν ένηγεν, έπεί τω άνδρΐ αύτης ένεκα ζνμβήναι

38 την βνμφοράν Μαζίμον λέγοντος η"κον6ε. και έπειδή

12 οί. ΤΗβορΗ. I 107, 5 || 13 οί. Μβ,ΓοβΠ. Οοπι. 3,ά &. 455 ||

24—331 οϊ. Μϋΐ. 365. Εηα^τ. II 7. IV 17. Ήιβορίι. I 108, 29.

ΝίοβρΙι. ΟαΙΙ. XV 11. Ζοπη,γ. ΠΙ 249. ΟβάΓβη. I 606, 2

1 ϊ,ννεϊναί V] ξννιδίΐν Ρ || 3 ίπειτιόντι V \\ 12 την οτα. V |

12—13 τά μ,εν—ίβχεν ονα.Ρ || 13 ίαχε V || 20 τής] ταίς V || 21 οναλεν-

τινιανόν Ρ Γβο. πι. οογγ. | ϊτι [8ε\\ 8θο1ιΐ8Ϊ 5έ || 22 ί$ αύτόν Ρ ||

22—23 έπιβονλην] ηϊο ίηοίρϋ Ο || 23 ένήγεν βοηρΒΪ] ένήχεν

00(1(1. | άνάρϊ] άνδρ βναηιιϊΐ; ϊη Ο \ ξνμ,βήναι] //μβ//// Ο || 24 την
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τάχιβτα ήμερα έγένετο, πέμπει ές Καρχηδόνα, δεομένη

Γιζερίχου, τιμωρεϊν Βαλεντινιανώ νπ' ανδρός άνοβίου

διαφ&αρέντι, αυτού τε άναζίως καϊ της βαβιλείας, καϊ

αυτήν ρύεΰ&αι πάβχουΰαν προς τον τυράννου άνόβια.

5 έπέβκηπτε δε ώς φίλω τε και ξ,νμμάχω 'όντι Γιξερίχφ 39

καϊ τηλικούδε πά&ους ές οίκον τον βαβιλέως ζυμβάντος

τό μη ουχί τιμωρώ γενέβ&αι ούχ οβιόν έβτιν. έκ

Βυζαντίου γαρ τιμωρίαν ονδεμίαν ωετο εβεβ&αι, Θεο-

δοβίου μεν ήδη έ% ανθρώπων άφανιβ&έντος, ^^""«β' Β 332

ίο Μαρκιανον δε τήν βαβιλείαν παραλαβόντος.

ε'. Γιξέριχος δε δι' 'άλλο μεν ουδέν, οτι δ\ αύτώ Ρ 189

χρήματα μεγάλα έβεβ&αι νπετόπαξε, βτόλω πολλω ές

'Ιταλίαν κατέπλενδεν. άναβάς δε ές 'Ρώμην, έπει ου

δείς οΐ έμποδών ε'βτηκε, των βαβιλείων έκράτηβε.

15 Μά%ιμον μεν οϋν φεύγοντα 'Ρωμαϊοι λί&οις βαλόντες 2

διέφ&ειραν, και τήν τε κεφαλήν των τε άλλων μελών

ε'καβτον άποτεμόμενοι διείλοντο βφίβι. Γιζέριχος δε 3

τήν τε Εύδοί,ίαν αμα Ευδοκία τε και Πλακίδια, ταΐς

αυτής τε και Βαλεντινιανον παιβιν, αίχμάλωτον εϊλε,

2ο χρυβού τε καϊ των άλλων βαβιλέως κτημάτων πολύ

τι χρήμα έν ταϊς ναυβίν έν&έμενος ές Καρχηδόνα

επλει, οΰτε χαλκοϋ ούτε άλλου δτουούν έν τοις βαβι-

11 οί. Ευβ,^Γ. II 7. Μβ,γοθΙΙ. Οοηι. &ά α. 455. νίοί. Τοηη. 8,(1

3,. 455. 3οτά. Κοπι. 334. ΟηΐΌη. πιΐη. I 484. Ζοηβ,Γ. III 250. 261.

Ζβ,οη. ρ. 205. δοΐιιηΐάΐ ρ. 79

ανμφοράν βναηιιΐΐ; ϊη Ο | καϊ θναηαίί ίη Ο || 1 ίγέν/// Ο \ πέμ

πει βνβ,ηυϋ ίη Ο || 1—2 γιζερίχον βεομίνη Ο || 2 ούαλεντινιανω Ρ

οθΓΓ.Ο||4τοΰ οπι.Τ|| 5ίέ ώ?] άϊ ώ βνβ,ηαϋ ίη Ο || 6τηλιχονβεΟ]ττ}λι-

χοντον δε νΡ \ ές οπα. νθ || 7 έβτιν οιη. Ο || 12 μεγάλα ονα. Ρ |

ύπετόπαξε V] νπετόπααε ΡΟ || 13 %ατέπλεναε Ρ \ έπεϊ] έπειδή 0\

15 μεν οίν νΡ] δε αν Ο \ βαλόντες Ρ] λαβόντες V, βάλλοντες Ο ||

16 διέφ&ειραν] Ιφ&ειραν Ο \\ 19 οναλεντινιανον Ο || 20 χρυαοΰ Γϊ]

*χαϊ άργνρον Β,άάϋ Ρ
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4 λείοις φειβάμενος. έβνληβε δε και τον τον /ίιος τον

Καπιτωλίου νεών και τον τέγονς την ήμίβειαν άφεί-

λετο μοϊραν. τοντο δε το τε'γος χαλκοϋ μεν τον

άρίϋτον έτνγχανεν ον, χρνβον δε αντα ύπερχν&έντος

άδρον ώς μάλιβτα μεγαλοπρεπές τε καΐ θαύματος 5

5 πολλον άξιον διεφαίνετο. των δε μετά Γιξερίχον

νεών μίαν μεν, ή τάς εΙκόνας έφερε, φαβίν άπολέβ&αι,

πάβαις δε ταΐς αλλαις οϊ Βανδίλοι ές τον Καρχηδόνος

0 λιμένα κατήραν. Ενδοκίαν μεν ονν Γιξέριχος Όνωρίχω

τω των παίδων πρεββντέρω ξννωκιβε, την δε δή έτέραν ίο

(άνδρΐ γάρ %ννψκει Όλνβρίω, των έν βονλή τη 'Ρω-

μαίων δοκιμωτάτω) άμα τη μητρι Εύδοζία, έζαιτηβα-

7 μένον βασιλέως, ές Βνξάντιον επεμψεν. ήδη δε το

Β 333 των έωων κράτος ές Λέοντα περιεβτήκει, "Λβπαρος ές

τοντο αντον καταβτηβαμένον , επειδή Μαρκιανος ΐ5

άν&ρώπων άπήλλακτο.

8 "Τβτερον δε Γιξέριχος έπενόει τοιάδε. των έν

Λιβύη πόλεων, πλήν Καρχηδόνος, τα τείχη κα&εΐλεν,

ώς αν μήτε αντοί Λίβνες τα 'Ρωμαίων έλόμενοι εκ τε

έχνρον δρμαβ&αι καΐ νεωτερίζειν Ικανοί εΐεν μήτε 2ο

τοις έκ βαβιλέως ϋτελλομένοις έν έλπίδι έδται ώς και

πόλιν καταλήψονται καΐ φρονράν έν αντή ποιηβάμε-

9 νοι πράγματα Βανδίλοις παρέχονται, τότε μεν ονν

17 Νίοβρη. ϋο,Π. XV 27

4 άριστου] //ίατον Ο | έτνγχανεν ΡΟ] ϊτνχεν V || 5ώί βΤ8.ηιαί<;

ίη Ο || 6 διεφαίνε// Ο || 7 μίαν] μία V | ιίχόνας οτα. Ο | άπολέ-

α&αι] σ&αι βΎΒ,τιχήϊ ϊη Ο || 8 βαν&ϊλοι Ο || 9 ονν] εν Ο | δνω-

ρίχω ΎΟ || 10 δή οτα. Ο | ξννώχισε Ο] ξννώκηαε νΡ || 11 Όλν-

βρίφ] δΧνχρίω V || 12 εν δοχιμωτάτω Ρ || 15 χαταατηααμένον

ΫΡ] άποχαταΰτησαμένον Ο || 17 οπι. Ο || 20 έχνρον] έχ

βν&ηαίΐ ίη Ο || 21 βασιλέως] βααι βναηυϊί ϊη Ο || 23 παρέχονται

Ώτηά.] παρέξωνται οοάά.
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εν τε έδοζε βεβουλεύβ&αι και την εύημερίαν Βανδί-

λοις ώς άϋφαλέβτατα διαβώβαβ&αι, %9&νω & τψ ύβτέρω,

οτε δη άτείχιδτοι ούβαι ράόν τε καΙ άπονώτερον

προς Βελιβαρίου αϊ πόλεις αύται ήλίβκοντο, πολύν

5 τε γέλωτα ήδη Γιξε'ριχος ωφλε και η τέως δοκούβά

οΐ ευβουλία ές ανοιαν αύτω άπεκρί&η. ταϊς γαρ δη 10

τύχαις αεί τάς δόξας έπι τοις πρότερον βεβουλευμένοις

ξνμμεταβάλλεβ&αι φιλοϋβιν αν&ρωποι. των δε Λιβύων 11

εΐ τι μεν δόκιμον έτύγχανεν ον και πλούτω άκμάξον,

ίο αύτοΐς άγροϊς τε και π&βι χρήμαβιν εν άνδραπόδων 190

μοίρα παρέδωκε τοις παιβϊν Όνωρίχω τε και Γένζωνι.

Θεόδωρος γαρ 6 νεότατος έτελεύτα ήδη, απαις το

παράπαν αρρενός τε και %·ήλεος γόνου. Λίβυας δε 12

τους οίλλονς άφείλετο μεν τούς αγρούς, οΐ πλείβτοί

15 τε ηβαν και αριβτοι, ές δε το των ΒανδΙλων διένειμεν

ε&νος, καϊ απ αυτού κλήροι Βανδίλων οΐ αγροί ούτοι

ές τόδε καλούνται τον χρόνου, τοις* δε δη πάλαι 13Β334

κεχτημένοις τά χωρία ταύτα πένεβ&αί τε ως μάλιβτα

και έλευ&έροις είναι ζυνέβαινεν ήν δε αύτοϊς έν

«ο έζονδία και όποι βούλοιντο άπαλλάββεβ&αι. και τά 14

μεν χωρία ζύμπαντα, οβα τοις τε παιβΐ και τοις

άλλοις Βανδίλοις Γιξέριχος παραδεδώκει, ούδεμι&ς

φόρου απαγωγής υποτελή έκέλευβεν είναι, τής δε γής 15

οβη οι ουκ άγα&ή έδοζεν είναι, άφήκε τοις πρότερον

«5 εχονβι, τοβαϋτα έν&ένδε τω δημοβίω φέρεβ&αι ταξας

1 βεβουΧενΰ&αι νθ] βονΧενεα&αι Ρ || 4 βεΐισαρίον νΡΟ

οοπ·.] βεΧιαάριον Ο ρΓ. πι. || 5 ήδη οπα. Ο || 7 τοΐ^] τό Ο ||

8 ξνμ,βάλίεα&αι Ο || 9 δόχψον] ενδόχιμον Ο || 11 όνωρίχω βοάά. ||

12—13 τό παράπαν οιη. Ο || 13 αραενος Ο | γόνου] γόνυ V ||

15 διίνειμεν ΚΡ] διέβη μεν Ο Ι| 20 οποι V] οπη ΡΟ | άπαλίάαε-

ο&αι Ρ || 22—336, 16 ΒανδιΧοις—τήν (ΓββΓαηί ίη Ρ ίοΐίο ίη-

ίβΓοΐβο, βιιρρίβία Βΐιηΐ β οοάΐοβ 1ς || 23 έχέΧενεν Ο
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ωβτε ούδ' δτιοϋν περιήν τοις τά χωρία τά βφέτερκ

16 αυτών έχουβιν. έφευγον δε πολλοί και έκτείνοντο.

αΐτίαι γάρ αύτοϊς πολλαί τε και χαλεπαι προβεφέροντο.

17 παβών δε μία μεγίβτη δή έδόκει είναι δτι χρήματά

τις οίκεΐα έχων άπέκρυπτεν. οϋτω τούς Λίβυας παβα 5

Ιδέα ζυμφοράς περιέβτη.

18 Τούς δε δή Βανδίλους τε και Άλανονς ες λόχους

καταβτηβάμενος, λοχαγούς αύτοϊς έπέβτηύεν ονχ ήΌΌον

ή όγδοήκοντα, οϋβπερ χιλιάρχονς έκάλεβε, δόκηβιν

παρέχων ές δκτώ ο'ι μυριάδας βυνιέναι τον των βτρα- ίο

19 τευομένων λεών. καίτοι ού μάλλον ή ές μυριάδας

πέντε το των Βανδίλων τε και Αλανών πλή&ος εν γε

20 τω πριν χρόνω έλέγετο είναι, έπειτα μέντοι τη τε

κατά βφάς παιδοποιία και άλλους βαρβάρους έταιρι-

βάμενοι ές μεγάλην τινά πολυαν&ρωπίαν έχώρηβαν. ΐ5

21 τά δε των Αλανών και των άλλων βαρβάρων δνόματα,

πλην Μαυρουϋίων, ές το των Βανδίλων άπαντα

22 άπεκρίϋ·η. τότε δε Γιξέριχος Μαυρουβίους προβποιη-

βάμενος, έπειδή Βαλεντινιανος έτελεύτηβεν, ανά πάν

Β 335 έτος ήρι άρχομένψ ές τε Σικελίαν καΐ Ίταλίαν έββο- 20

λάς έποιεϊτο και των πόλεων τάς μεν άνδραποδίβας,

τάς δε κα&ελών ές έδαφος, ληιβάμενός τε άπαντα,

έπεί άν&ρώπων τε ή χώρα και χρημάτων έρημος έγε-

γόνει, ές το τοϋ έφου βαβιλέως έβέβαλε κράτος.

23 Ιλλυριούς ούν έληίζετο καϊ της τε Πελοποννήσου της 25

τε άλλης Ελλάδος τά πλεϊότα και οβαι αύτη νήβοι

1 ονάοτιονν οοάά. || 10 ί? Ο] οιη. V \ οί οτα. Ο \ ξ,ννιίναι Ο ||

18 ^Λίκρίθη] άπε βναηυϊί ϊη Ο || 18—19 προαιίοιηαάμ,ενος

προοεταιριοάμ,ενος Ο || 19 οναλεντινιανος Ο || 21 τάς μεν] τα

μεν Ο || 22 τάς δε ΤΟ ρΓ. πι. οογγ.] τά Ο ρτ. πι. || 26 Ιλλυριούς V]

τε Πελοποννήσου] τε οω. Ο | τιελοπονήσον αοάά.
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έπίχεινται. αν&ις δε «5 τε Σιχελίαν χαϊ Ίταλίαν άπέ-

βαινεν, ήγέ τε χαϊ έφερεν έχ περιτροπής άπαντα, χαί 24

ποτε αντον ές τήν νανν έββάντα ίν τω Καρχηδόνος

λιμένι, άνατεινομένων ήδη των Ιδτίων, φαϋϊν έρέβ&αι

5 τον χνβερνήτην έπϊ τίνας ποτε ανθρώπων ϊεναι χε-

λενοι. χαί τον άποχρινάμενον φάναι, δηλονότι έφ' 25

ους δ ·9·£05 ωργιβται. όντως έξ ονδεμι&ς αΙτίας έφ'

ονς αν τνχοι έβέβαλλε.

ς'. Τώνδε εΐνεχα τίβαϋ%αι Βανδίλονς βαβιλενς Ρ 191

ίο Λέων βονλόμενος ξννήγειρεν έπ αυτούς βτράτενμα.

τονδε δε τοϋ Στρατεύματος λέγονβι το πλή&ος ες δέχα

μάλιβτα μυριάδας γενέβ&αι. βτόλον δε νεών β'ξ άπά-

βης της προς εω δαλάβΰης ά&ροίβας πολλήν έπεδείζατο

μεγαλοφροβννην ες τε βτρατιώτας χαϊ ναύτας, δεδιώς

15 μή τί οΐ έχ μιχρολογίας έμποδών γένηται προ&υμον-

μένω ες τούς βαρβάρους έπιτελέόαι τήν χόλαβιν.

φαβι γοϋν αντω τριαχόβια χαϊ χίλια χεντηνάρια έπ' 2

ούδενϊ έργω δεδαπανήβ&αι. άλλ' έπεί ούχ έδει Βαν

δίλονς τα βτόλφ τοντω άπολωλέναι, αντοχράτορα τον Β 336

20 πολέμον ποιείται Βαβιλίβχον , Βηρίνης της γνναιχος

άδελφόν 'όντα χαϊ της βαβιλείας έχτόπως έρώντα, ήν

οί ήλπιϋεν αμαχητί έβεβ&αι τήν "Αΰπαρος προβποιη-

βαμένω φιλίαν. αύτός γάρ "Αβπαρ τής Άρείον δόξης 3

μεταποιονμενος, ταντην τε ούχ έννοών μετατί&εβ&αι,

9 οί. ΤΗβορΗ. I 115. Μβ,Ι. 372. Ειια^τ. II 16. Ζοπεγ. III 253.

ΝίοβρΗ. 0&11. XV 27. 8(Λππ<1ί ρ. 91

4 Ιστίων Ο | ΐρεσ&αι V || 6 άποχρινόμ,ενον Ο || 8 έβίβαλε Υ\

9 τώνδε] των δε V || 10 λέων Ο] λίγων V || 11 ίε οπι. Ο \

13 έω V] έώαί Ο [| 17 γοϋν] γάρ ΐΐιβορίι. || 20 Βηρίνης ϋίηά.]

βερίνης ΫΟ ρΓ. ιη., βερίκης Ο οογγ. || 22—23 προαποιηβά-

μενος V 4
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παρελ&εϊν μεν είς την βαβιλείαν ονχ οϊός τε ην, κα-

ταβτήβαβ&αι δε ές αύτήν έτερον ενπετώς ί'βχνβεν, ήδη

τε Αέοντι τω βαβιλεϊ ώς έπιβονλενβει προβκεκρονκότι

4 επίδοξος ήν. λε'γονβιν ονν "Αβπαρα τότε δείβαντα μη

Βανδίλων ήββημένων δ Λέων ως άβφαλέβτατα την 5

βαβιλείαν κρατννηται, πολλά Βαβιλίβχω έπιβχήψαντα

παρακατκ&έβ&αι οΐ Βανδίλονς τε χαΐ Γιξέριχον.

5 »■ 4β7 Λέων δε ήδη πρότερον Αν&έμιον, άνδρα έχ γερον-

βίας, πλοντω τε χαΐ γένει μέγαν, βαβιλέα της εβπερίας

χαταβτηβάμενος επεμψεν, οπως οΐ τά ες τον Βανδιλι- ίο

6 χον βνλλήψεται πόλεμον. χαίτοι Γιζέριχος έχρηζε χαΐ

πολλά έλιπάρει Όλνβρίω παραδο&ήναι την βαβιλείαν

Πλαχιδία τη Βαλεντινιανον παιδί ξννοιχονντι χαϊ διά

το χηδος εύνοϊχώς αντω εχοντι, έπειδή τε τούτον ήτνχη-

βεν, ετι μάλλον ώργίξετο χαϊ παβαν την βαβιλεως γήν ΐδ

7 έληίζετο. ήν δέ τις εν Λαλματία Μαρχελλιανος των

'Λετίω γνωρίμων, άνηρ δόκιμος, ος έπειδή Άέτιος έτε-

λεντηβε τρόπω τω είρημένω, βαβιλεϊ εϋκειν ονχέτι

ήζίον, άλλά νεωτερίβας τε και τους αλλονς απαντάς

Β 337 άποβτήβας αύτος είχε το Δαλματίας κράτος, ονδενός ϊο

8 οί ^5 χείρας ίέναι τολμήβαντος. τοντον δη τον Μαρ-

κελλιανον τότε Λέων βαβιλενς εν μάλα τι&αββεύων

Ρ 192 προβεποιήβατο , και ές Σαρδώ την νηβον έχέλενεν

7 οί. ΟΙίΓοη. πιΐη. II 35 (247) || 9 οί. Μβιοβίΐ. Οοιη. 8,. 467.

;Γογ(1. Οβί. 236 || 12 οί. ΜΰΙΙβΓ, Γ. Η. α. IV 104 (29 8. ί.) || 17 οί.

ΜαιίβΓ, ρ. η. α. ιν ιο4

1 ές Ο \ την οτα. V || 2 ϊαχνεν Ο || 4 Χέγοναι γονν Ο | τόν

&απαρα Ο | τότε ομ. Ο || 6 χρατννεται Ο· Ι 9 πλοντω—εβπερίας

οτη. Ο || 11 βνλΧήψηται V, ξ,νΧλ·ήψεται Ο || 13 οναίεντινιανον Ο [

ξννοιχοϋντα Υ\\ 20 αυτός βοηρβι] οντος οοάά.
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Ιέναι, Βανδίλων κατήκοον ούδαν. δ #£ αυτήν Βαν-

δίλους έζελάΰας ου χαλεπώς εβχεν. Ηράκλειος δε 9

βταλεις εκ Βυζαντίου είς Τρίπολιν την εν Λιβύη

νικήδας τε μάχη τούς ταύτη Βανδίλους τάς τε πόλεις

5 ραδίως ειλε χαΐ τάς ναϋς ένταΰ&α άπολιπών πεζή τό

βτράτευμα ές Καρχηδόνα ήγε. τά μεν ούν τοϋ πο

λέμου προοίμια τηδε έφέρετο.

Βαβιλίόκος δε τω παντι βτόλω ες πόλιβμα χατέ- 10

πλευβε , Καρχηδόνος διέχον ούχ η'ββον ί} όγδοήκοντά

ίο τε και διαχοβίοις βταδίοις (Ερμοϋ δε νεώς ένταϋ&α

έχ παλαιού έτύγχανεν ων, άφ' ού δή και Μερκούριον

ό τόπος έκλή&η' ούτω γάρ τον Έρμην καλοϋόι 'Ρω-

μαϊοι), και εΐ μή έ&ελοκακήβας έμέλληόεν, άλλ' εύ&ύ

επεχείρησε Καρχηδόνος Ιέναι, αυτήν τε αν αύτοβοει

15 εϊλε και Βανδίλους ές ούδεμίαν άλκήν τραπομένους

κατεδουλώβατο. ούτω Γιζέριχος Λέοντα ως άμαχον 11

βαβιλέα κατωρρώδηβεν, έπεί οΐ Σαρδώ τε και Τρίπολις

άλοϋβαι ήγγέλλοντο και τον ΒαοΊλίϋκου βτόλον έώρα

οίος ούδείς πω έλέγετο 'Ρωμαίοις πρότερον γεγενή-

20 β&αι. νυν δ\ τοϋτο έκώλυβεν ή τοϋ βτρατηγοϋ μέλ-

ληβις, είτε χακότητι είτε προδοβία προβγενομένη.

Γιζέριχος δε της Βαβιλίβκου δλιγωρίας απολαύων 12

έποίει τάδε. δπλίβας απαντάς ως άριβτα ειχε τούς Β 338

υπηκόους έπλήρου τάς ναϋς, άλλας τε κενάς άνδρων

35 και ώς τάχιβτα πλεούβας έν παραάκευη είχε. πέμψας 13

2 ΤΚβορΙι. I 117, 3 |] 23 οί. ΤΗβορΙι. I 116, 13

1 κατήχοοον V | αντήν νΡΟ ρι\ ιη.] αντής Ο οογγ. || 6 τον

οτα. Ο || 8 παντϊ] παντί τι Ρ \ πτόλισμα V || 10 αταδίοις ΡΟ]

βταδίονς V || 12 ίρμήχ Ο || 13 έμ,έληβεν Ο || 19 οίοϊ] οΐ$ V ||

20—21 μίληβις Ο || 21 προαγινομ,ένη] γενομένη Ο \\ 24 νΛηκόονς]

έπηχόονς Ο

Ρβοοοργπβ, β4. ΗίΐνΐΓ^. I. 22
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#£ πρέββεις ώς Βαβιλίβχον έδεΐτο τον πόλεμον ές

πέντε ήμερων υπερβαλέβ&αι χρόνον, οπως μεταξύ βου-

λενβάμενος έχείνα ποιοίη κ δη μάλιβτα βαβιλεΐ βον-

14 λομένψ εΐη. λέγουβι δε αυτόν χαι χρυβίου πολύ τι

χρήμα χρύφα της Βαβιλίβχον βτρατιας πέμψαντα »

16 ταύτην δη την έχεχειρίαν ώνήβαβ&αι. επραββε δε

ταϋτα οΐόμενος, δπερ έγένετο, πνεύμα έπίφορον έν

16 τούτω οϊ τω χρόνω γενήβεβ&αι. Βαβιλίβχος δε τ)

"Αβπαρι χα&άπερ ύπέβτη χαριξόμενος ί) τον χαιρον

χρημάτων αποδιδόμενος, η χαΐ βέλτιον αντω ένομίβ&η, ι»

έποίει τε τά αΐτονμενα χαΐ ηβύχαζεν έν τω βτρατοπέ-

17 δω, την εύχαιρίαν προβδεχόμενος των πολεμίων, οί

δε Βανδίλοι, έπειδή βφίβι τάχιβτα το πνεύμα έγεγόνει,

ο δη τέως χαραδοχοϋντες έχά&ηντο, αράμενοί τε τά

Ιβτία χαϊ τά πλοία άφέλχοντες οβα αύτοΐς άνδρών ΐ5

χενά, ωβπερ μοι πρότερον εί'ρηται, παρεβχεναβτο,

18 έπλεον έπΐ τούς πολεμίους, ώς δε άγχού έγένοντο,

πυρ έν τοις πλοίοις έν&έμενοι, α δη αυτοί έφέλχοντες

ήγον, χεχολπωμένων αύτοίς των Ιβτίων, άφηχαν έπΐ

19 τό των 'Ρωμαίων βτρατόπεδον. άτε δε πληΊϊονς δντος 2»

ένταϋ&α νηών, οπη τά πλοία ταύτα προβπίπτοιεν,

εχαιόν τε ραδίως χαϊ αυτά οϊς αν βυμμίξ,αιεν έτοίμως

,39 ζυνδιεφ&είροντο. ούτω δΐ τού πυρός έπιφερομένου

&όρυβός τε, ώς το είχος, είχε τον 'Ρωμαίων βτόλον

χαϊ χραυγης μέγε&ος τω τε πνεύματι χαϊ τω της 8&

9 οί. .ΙοΓάαη. Εοπι. 337

2 χρόνον οία. Ο || 3—4 βονλομίνω ΡΟ] βεβονλενμένω V ||

6 έχχεχιιρίαν V || 6—340, 7 ϊπραααε—νπιτόπηαε οτα. V |

11 ήανχάζων Ο || 15 ίοιΐ. έφέλχοντις οί. νβΓβ. 18 ΟΙΐΓΪβί ||

21 νηων Ρ] νεών Ο | προαπίπτοιιν Ρ] παραπίπτοιεν Ο || 22 αύ-

τα Ο] αύτοί Ρ, αντοϊς (ΪΓοΐϊνιβ || 23 ζννδιειρ&είροντο βοπρΒΪ]

ζννδιεφ&είρετο οοάά. || 24 είχε τον—βτόλον] ην έν τω—ατόΧω Ο
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φλογός βόμβω άντιπαταγούβης μάλιϋτα, και των Στρα

τιωτών όμον τοις ναύταις αλλήλους έγχελενομένων

χαϊ τοις κοντοΐς διω&ονμένων τά τε πυρφόρα πλοία

χάΐ τάς βφων αυτών νανς νπ' αλλήλων ίιαφ·9·£ΐρο-

5 μένας ονδενι κόβμω. ήδη δε χαΐ οί Βανδίλοι παρήβαν 21

έμβάλλοντές τε χαι καταδύοντες χαϊ αύτοϊς 'όπλοις

τονς διαφεύγοντας των βτρατιωτων ληιζόμενοι. εΐβΐ 22

ί£ οΐ χαϊ άνδρες άγα&οΐ 'Ρωμαίων έν τω πάνω

τούτω έγένοντο, χαι πάντων μάλιβτα ,Ιωάννης, νπο-

ιο βτράτηγός τε ών Βαβιλίβκον χαϊ ονδ' όπωύτιονν

της έκείνου προδοβΐας μεταλαχών. περιβτάντος γάρ 23

όμίλον πολλού την αντού νανν, έκτεινε μεν επιβτρο-

φάδην από τον καταστρώματος πολύ τι των πολε

μίων πλή&ος, ώς δε άλιβκομενης ΐιβ&ετο τής νεώς,

15 ήλατο ξύν πάβτ] τη των οπλών βκενή από των

Ικρίων εις δάλαββαν. πολλά μεν ονν αύτόν έλιπάρει 24

Γένζων δ Γιζερίχον, πιβτά τε · παρεχόμενος χαϊ βω-

τηρίαν προτεινόμενος, ό δε ονδεν ήββον ές &άλαβ"6αν

χα&ήχε τό βώμα, έχεΐνο μόνον άποφϋ-εγξάμενος , ώς

20 ού μή ποτε Ιωάννης νπό χερβι χννών γένηται. δ μεν 26

δή πόλεμος ούτος ές τούτο έτελεύτα χαϊ Ηράκλειος

έχ' οίκον άπεχομίβ&η' Μαρκελλιανός γάρ πρός τον

των βνναρχόντων άπώλετο δόλω. Βαβιλίβκος δε άφι- 26

χόμενος ές Βνξάντιον Ικέτης έκά&ητο ές τό Ιερόν

25 Χριβτοϋ τον μεγάλον ϋ·εον {Σοφίαν καλονβιν οϊ Β 340

Βνζάντιοι τον νεών, ταύτην δή μάλιβτα τω &εω πρέ-

2 άλλήλοις Ρ] άλλήλονς τε Ο || 5 βαν&ίλοι Ο || 6 έμβάλλον

τές Ο] βάλλοντές Ρ || 8 τω βνβ.ηιιϋ ίη Ρ || 10 ών] ώ θνΜπηί

ϊη Ρ || 11 γάο βνωιιπί; ΐη Ρ || 16 ηλατο Ηοββοΐι.] ηλλατο αοάά. |

αχενή Ρ] άηοαχενη Ο || 16έϊ Ο || 17 τ£ οπι. Ο \\ 23 ξ,νναοχόντων 0\\

25 χριατοϋ τον μεγάλου Ο] τοΰ μεγάλον χοιατον τον &εον Ρ

22*
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πειν την έπωνυμίαν ηγούμενοι), έξαιτηβαμένης δε

αύτόν Βηρίνης της βασιλίδος τον μεν κίνδυνον τούτον

διέφυγεν, ές βαβιλείαν δε τότε παρελ&εΐν, ής δη ένεκα

27 πάντα αύτω είργαότο, ονχ οίός τε ην. Λέων γαρ

βαβιλεύς ον πολλωϋβτερον "Λβπαρά τεκαι 'Λρδαβούριον 5

έν παλατίω διέφ&ειρεν, έπεί οί ϋ-άνατον έπιβονλεύειν

». 471 αύτούς νπετόπηβε. ταύτα μεν ούν ίγένετο τηδε.

8βχί ·. «ϊ ζ'· Λν&έμιος δε ό των δνβμών αυτοκράτωρ προς

τοϋ κηδεβτού 'Ρεκίμερος διαφϋ-αρεις έτελεύτα, Όλύβριός

Ρ 194 τε την βαβιλείαν έχδεζάμενος δλίγω ϋϋτερον χρόνω ίο

2 οο'4^β472 Τ*1ν όμοίαν πεπρωμένην άνέπληβε. τελευτηβαντος

δε καΐ Λέοντος έν Βυξαντίω, παρέλαβε την βαβιλείαν

Λέων ό Ζήνωνός τε και Αριάδνης της Λέοντος &υγα-

3 τρος, ές ημερών έτι ολίγων που ηλικίαν ηκων. αίρε&έν-

τος δε ζνμβαβιλέως αντω τού πατρός, αντίκα δη μάλα ΐδ

4 λ. 474 6 παις εξ άν&ρώπων ήφάνιότο. άξιον δ\ και Μαϊορίνου

έπιμνηβ&ήναι, δς δη πρότερον έβχε το εβπέριον κρά

τος, ούτος γαρ ό Μαϊορίνος, ζύμπαντας τούς πώποτε

'Ρωμαίων βεβαβιλενκότας νπεραίρων αρετή πάθη, το

Λιβύης πάϋ·ος ούκ η^νεγκε πράως, άλλα βτρατιάν έπι «ο

Βανδίλονς άζιολογωτάτην άγείρας έν Λιγούροις έγέ-

νετο, αύτός τω βτρατω έπι τούς πολεμίους έζηγεΐβ&αι

5 διανοούμενος, ήν γαρ ό Μαϊορίνος ές τε τούς άλλους

πόνους καΐ ούχ ηκιβτα ές τούς κινδύνους άοκνος κο-

5 οί. ΤΙιβορΙι. I 117, 11. ΜαΓββΙΙ. ϋοπι. 3,(1 &. 471. νίοί. Τοηη.

&ά &. 471. ΟΙίΓοη. ιηϊη. II 158. || 8 οί. Μβ,ΓοβΙΙ. Οομ. 472. 3οτΑ&η.

βθΐ. 239. Ζ&οΐι. 19, 34 || 18 οί. ΤΙιβορΙι. I 118, 13 || 20 ΡγΪ80. &. 27

2 αύτόν Ο] οτ&. Ρ | βιρίνης Ο ρΓ. ιη., βερίχης Ο οογγ. | τον

μ&ν] χαϊ τον Ο || 7 νπετοπααε Ο || 9 όλίβρνος Ρ \\ 10 έχάεξάμι-

νος νΡ] διαδεξάμ,ενος Ο || 15 ξνμβααιλέως ΡΟ] ξνμβαβιΧενειν V]]

16 μαιόριος Ο || 23 ην γαρ ο Μαιορϊνος ΥΟ] οτα. Ρ || 24—341, 1

&οχνος χομιδή V] χομιδή αοχνος ΡΟ
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μιδη. ονκ άζύμφορον δέ οι ηγούμενος είναι, δνναμίν 6

τε τήν Βανδίλων καΐ το Γιζερίχον ή&ος διερεννήβα-

β&αι πρότερον και 'όπη ποτε Μανρονβιοί τε χαΐ Β 341

Λίβυες εννοίας τε ί) εχ&ονς πέρι ές αυτούς έχοιεν,

5 ονκ άλλοις τιβι πιότεύειν το τοιούτον η όφ&αλμοϊς

τοις αύτοϋ έγνω. πρεββευτης ούν ά>ς δη έκ βαβιλέως 7

παρά τον Γιζέριχον έβτάλη, 'άλλο τι αντω όνομα

ξυμπεπλαβμένον έπενεγκων. δείβας δε μή καταφανής

γεγονώς αυτός τε κακόν τι λάβη και τά πραββόμενα

ίο διακωλύδη, μηχαναται τοιάδε. τάς Ιν τη κεφαλή τρί- 8

χας (διαβόητοι γαρ ήβαν ες πάντας άν&ρώπονς ότι

δη οντω ί,αν&αϊ ε'ιεν ωβτε χρυβώ άκιβδήλω εΐκάζεβ&αι)

βαφή τινι χρίβας ες τοντο έζεπίτηδες έζευρημένη έπι

καιροϋ μεταβαλεϊν ές το κνάνεον παντελώς ί'βχυβεν.

ΐ5 έπει δε Γιξερίχω ες 'ό-ψιν ήλ&ε, τά τε άλλα ό Γιζέριχος 9

αυτόν ένεχείρει δεδίββεβδαι καΧ ατε φίλον έπαγαγό-

μενος ές το οίκημα ηλ&εν, ον δη τά όπλα %ννέκειτο

πάντα, πολλά τε και άί,ιολογώτατα υπερφνως όντα.

ένταν&ά φαβι τά όπλα κινη&έντα έκ τον αντομάτον 10

20 πάταγον ου μετριον ονδε τον τυχόντα άφεΐναι, και

τότε μεν τω Γιξερίχω βειβμόν τινα γεγονέναι δοκεϊν,

ίξω (5 ε γενομένω άμφί τε τω βειβμώ άναπνν&ανομένω,

έπεί οί των άλλων ουδείς ώμολόγει, &ανμα μεν

έπιπεβείν μέγα, ου μέντοι ζυμβαλεϊν τό γεγονός οΐω

25 τε είναι, ό μεν ουν Μαϊορΐνος διαπεπραγμένος άπερ 11

έβονλετο έπι Αιγουρίας άπεκομίβ&η, καΐ τω βτρατω

2 την νθ] των Ρ || 3 οπη ΡΟ] 'όποι V || 4—6 ϊχοιεν—αντον

νθ] χατέατηααν, αντός τον τοιούτον %ργον τελεβτης γινίβ&αι Ρ ||

5 η] η τοις Ο \\ 7 παρά] περί Ο \ αντω αοάά. || 8 καταφανή Τ]

11 άν&ρώπονς] αντονς Ο || 14 κνάνεον] χάνεον V || 15 ό ΡΟ]

οτα. V Κ 16 ίνεχείριαε V | χαϊ οπι. Ο || 19 φηοϊ V \\ 20 ον μ,έ-

τριον ΥΡΟ ΐη τηΒ,τ%.] ον μικρόν Ο ίη οοηίβχίη || 24 οίβ>] οία Ο
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πεζή βαδίζοντι έξηγούμενος έπΐ βτήλας τάς Ηρακλείους

ζει, διαβαίνειν μεν διανοούμενος τον εκείνη πορ&μόν,

όδώ δε τό λοιπόν επί Καρχηδόνα έν&ένδε Ιέναι.

12 ώνπερ ό Γιζέριχος αίβ&όμενος καϊ οτι δη προς Μαϊορί-

Β 342 νου έν τη πρεαβεία φενακιβ&είη , Ι? τε όρρωδίαν έμ~ . 5

13 πέπτωκε καϊ τα ές τον πόλεμον έξηρτύετο. οι τε 'Ρα>-

μαίοι τεκμηριούμενοι τη Μαϊορίνον αρετή ευέλπιδες

14 ήδη έγένοντο Αιβύην τη άρχή1 άναβώόαδϋ-αι. άλλα

». 46ΐ μεταξύ νόβω δυβεντερίας αλούς δ Μαϊορϊνος δια-

φ&βίρεται, άνηρ τά μεν είς τούς υπηκόους μέτριος ίο

16 γεγονώς, φοβερός δε τά ές τούς πολεμίους, καϊ Νέπως

Ρ 196 ς^4.».™74 την βαβιλείαν παραλαβών όλίγας τε ημέρας

έπιβιούς έτελεύτηβε νόβω, καϊ Γλυκέριος μετ αύτόν ές

&. 474—*75 ταύτην δη προελ&ών την άρχην τύχην την όμοίαν

άνέπληβε. με%·' 8ν δη Αύγουστος την αύτοκράτορα 15

16 άρχήν έλαβε, βαϋιλεϊς μέντοι καϊ άλλοι πρότερον έν

τη έβπερία γεγόναβιν, ώνπερ τά δνόματα έξεπιβτάμε-

17 νος ώς ηκιβτα έπιμνήοΌμαι. χρόνον τε γάρ αύτοϊς τη

αρχή όλίγον τινά έπιβιώναι καϊ άπ' αύτοϋ λόγου

άξιον ούδεν πεπραχέναι ξυνέπεδε. ταύτα μεν έν τη βο

εβπερία έγένετο.

18 Έν δε Βυζαντίψ ό Βαόιλίόκος (οΰ γάρ έτι οίός

9 οί. Μ&1. 375, 9. Μο,ΓΟβΙΙ. Οοπι. β,ά α. 461. ,ΓοπΪΒ,η. Οβί 236.

.Γοπίίΐη. Κοπι. 335. ΟΙιτοη. πιίη. I 306 (588). 1131(200). 1132(210).

297. ΤηβορΗ. I 112, 26. 118, 17 || 11 ΟηΓοη. πιϊη. 1306(614). 308

(47δ). 310 (626). Μ&γοθΙΙ. Οοπι. αά α. 480. || 13 ΟΙιτοη. πιϊη. I 307

(474). II 90 (473). 91 (474, 2.) | 22 Μαΐ. 378. Τηβορη. I 120, 26.

ΜωοβΙΙ. Οοπι. αά α. 475. Υιοί. Τοηη. β,ά &. 475

3 οω. V | έν&ένβε Ιέναι] Ιέναι έν&ένδε Ο || 10 ίς Ο |

11 Νέπως] νεώτερος Ο || 12 οία. Ο || 15 Αϋγονστος] οτι

ανγοϋβτος ό α&τος ην καϊ ρωμ,νλος ό έπί ξήνωνος κρατών έν

§ώμτι Ρ ϊη ηΐ3,Γ§·. || 19 αντον] αύτής Ο || 20 πεπραχέναι ΡΟ]

πεπράχφαι V
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τε $\ν τον έρωτα της βαβιλεΐας βιάζεβ&αι) τνραννίδι

έπι&έμενος έχράτηβεν ούδενι πάνω, Ζήνωνος όμοΰ τη

γνναιχΐ ές τήν Ίβαυρίαν, άφ' ής δή ώρματο, διαφυ

γόντος. £χοντι δε αύτώ τήν τυραννίδα ένιαυτόν τε »·«5 19

β χαί μήνας οχτώ οΐ τε άλλοι ώς είπεϊν Σύμπαντες χαι

οΐ της αύλής βτρατιώται δια φιλοχρηματίας μέγε&ος

ήχ&οντο. ών δη Ζήνων αΐβ&όμενος βτρατιάν τε άγείρας 20

έπ' αυτόν ηει. Βαβιλίβχος δ\ βτρατόν τε χαί βτρα-

τηγόν Άρμάτον ως άντιταξόμενος Ζήνωνι έπεμψεν. Β 443

ίο ώς δε πληβίον που άλλήλοις έβτρατοπεδεύβαντο, παρα- 21

δίδωβιν Άρματος Ζήνωνι τό αΰτοϋ 6τράτευμα, έφ' ω

Βαβιλίβχον τον αύτοϋ υίόν, χομιδή όντα παϊδα νέον,

Καίβαρά τε χαταβτήβεβ&αι χαί τελευτώντι διάδοχον

της βασιλείας άπολιπεΐν. Βαβιλίβχος δε πάντων ερη- 22

15 μος γεγονώς ές τό ίερόν καταφεύγει, ούπερ χαί πρό-

τερον. χαί αυτόν Άκάχιος, ό της πόλεως Ιερεύς, Ζήνωνι

ένεχείριβεν, άβέβειάν τε αύτώ έπενεγκών χα.1 ως πολλά

τοϋ Χριβτιανων δόγματος ξυνετάραξέ τε και ένεόχμω-

βεν, ές την Εύτυχοϋς . αϊρεβιν άποχλίνας. χαι ήν δε

30 ούτως. Ζήνων δε αύ&ις τήν βαβιλείαν παραλαβών 23

χαι την ές Άρμάτον πίβτιν άφοβιούμενος Βαβιλίβχον

τόν αύτοϋ παϊδα Καίβαρα χαταβτηβάμενος , ού πολλω

4 οί. νιο*. Τοηη. α-ά α. 476 || 7 οί. Μϋΐ. 379. Τηβορη. 1 124, 15.

ΟΚτοη. Ραθοίι. I 602, 20. || 10 οί. Μβ,Ι. 379. || 20 88. οϊ. Μαΐ. 382.

Τηβορη. I 124, 30. Ευαρ:. ΠΙ 8. Ββ,γ-Ηθοι·. 76. Οβάτθη. 1 617, 1.

ΖοηαΓ. ΠΙ ρ. 257. Ματββίΐ. Οοπι. 8,(1 α. 476. ΙογΛβ,π. Κοπι. 343

3 ώρμ&το] χηαΐίιη ωρμητο || 4 αντφ] αντών V || 8 #ίΐ]

είη Ρ || 8—9 ΒααιΧίβχος—ΐπεμψεν οπι. V || 9 αρματ — Ιιΐο βί

ίηϊΐΒ, Ρ | άντιταξόμενον Ρ || 11 αντον οοάά. || 12 νέον V] οπι. Ρ,

νψίΐον Ο || 13 τεΧευτώντα Ρ οοτι. || 14 χαταΧιτιεΐν Ο || 16 αύτοςΟ\

17 άπενεγχών Ο \ τα ποΧΧα Ο || 18—19 ένεόχμωαεν Ηοββοη.

ένινώχμωβεν V, ένεώχμωαεν ΡΟ || 22 χαραατηαάμενος Ο | τίοΧΧω

ποΧΧώ τε V
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νβτερον αύτόν τε άφείλετο τήν τιμήν και Άρμάτον

24 έκτεινε. Βαβιλίβκον δε όμοϋ τοϊς τε παιβι χαϊ τί)

γυναιχΐ πέμψας ές Καππαδοκίαν χειμώνας ώρα βιτίων

τε καΐ Ιματίων καΐ της άλλης Επιμελείας έρημους έχέ-

25 λενΰεν είναι, εν&α δη -ψύχει τε και λιμω πιεζόμενοι 5

ες τε αλλήλους καταψεύγουβι και τά φίλτατα περιβα-

λόντες δώματα διεφ&άρηβαν. αύτη τε Βαβιλίβκον

των πεπολιτευμένων κατέλαβε τίβις. αλλά ταϋτα μεν

χρόνω τω νβτέρω έγένετο.

26 Γιξέριχος δε τότε άπατη τε περιελ&ών και κατά ίο

κρότος έζελάβας, ως πρόβ&εν είρηται, τους πολεμίους,

ούδέν τι ήββον, εΐ μη και μάλλον, ήγέ τε τά 'Ρωμαίων

και έφερε Σύμπαντα, εως αύτω βαβιλεύς Ζήνων ες

Β 344 δμολογίαν άφίκετο βπονδαί τε αύτοΐς απέραντοι Ι-υνετέ-

&ηβαν, μήτε Βανδίλους πολέμιόν τι ές τον πάντα 15

αΙώνα 'Ρωμαίους έργάβαβ&αι μήτε αύτοϊς προς έκείνων

\υμβήναι. ταύτας τε τάς βπονδάς Ζήνων τε αύτός

διεβώβατο καΐ ος μετ' εκείνον την βαόιλείαν παρέλα-

27 βεν ΐΛναβτάβιος. διέμειναν δε και ές Ίουβτϊνον αύτο-

Ρ 196 κράτορα. τούτου δε Ίουβτίνου άδελφιδοϋς ων Ίουβτι- 2ο

28 νιανος διεδέζατο την βαβιλείαν. έπΐ τούτου Ίου-

βτινιανοϋ βασιλεύοντος δ πόλεμος κατέβτη όδε, τρόπω

29 ω έν τοις όπιβ&εν λελέζεται λόγοις. χρόνον δε ολίγον

ά. 477 Γιξέριχος έπιβιούς έτελεύτα πόρρω που ήδη ήλικίας

1 αρματον Ρ, αρματον Ο || 6 τά οπι. V || 7 τϊ] τι τον Ο ||

9 έγένετο Ρ] έγένοντο ΎΟ || 10—20 Γιξέριχος—αυτοκράτορα]

'άτι γιξέριχος ούδέν τι ηααον, άλλα καΐ μάλλον τά των ρωμαίων

ήγε τε χαϊ βφερε ζνμπαντα ίωί ξήνων ές όμολογίαν κτλ. ~(¥ ||

10 ίέ] τε Ο | τε οπι. Ο || 15—17 μήτε—ξ,νμβήναι οπι. V || 16 βαν-

δήλονς Ψ || 17 Ζήνων τε] τε οπι. ΤΓ || 19 διέμεινε ΤΓ ||

21 άιεάέξατο] έάέξατο V || 22 οίί] ο>9ε V || 23 λόγοις νθ] χρό-

νοις Ρ
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ήχων, δια&ηχας δια&έμενος, έν αίς άλλα τε πολλά

Βανδίλοις έπέόκηψε και την βαβιλείαν αεί Βανδίλων

ές τοντον Ιέναι ός αν έκ γόνον άρρενος αντω Γιξερίχω

κατά γένος προθηκών πρώτος ων απάντων των αύτον

5 ξνγγενών την ηλιχίαν τνχοι. Γιξέριχος μεν ονν άρζας 30

Βανδίλων έπειδη Καρχηδόνος έκράτηβεν έτη έννέα

και τριάκοντα, έτελεντηδεν, ωδπερ εί'ρηται.

η. Όνώριχος δε, ό των έκείνον παίδων πρεββν-

τατος, διεδε%ατο την άρχην, Γένξωνος η"δη έζ άν&ρώ-

ιο πων άφανιδ&έντος. έαι τοντον Όνωρίχον Βανδίλων

άρχοντος πόλεμος αντοίς προς ονδένα άν&ρώπων, ότι

μη ές Μανρονβίονς, έγένετο. δεει γάρ τω έκ Γιξερίχον 2

ηβνχάξοντες προ τον οΐ Μανρονβιοι, έπειδη τάχιβτα

έκποδών αντοίς εκείνος έγεγόνει, έδραβάν τε πολλά

ΐ5 τονς Βανδίλονς κακά και αντοϊ έπα&ον. γέγονε δε 3

Όνώριχος ές τονς έν Αιβνη Χριδτιανονς ωμότατος τε

καΐ άδικώτατος άν&ρώπων απάντων, βιαξόμενος γάρ 4

αντονς ές την Άρειανων μετατί&εδ&αι δόζαν, όδονς

αν λάβοι ονχ έτοίμως αντω εΐκοντας, έκαιε τε και Β 345

20 αλλαις %-ανάτον Ιδέαις διέφθειρε, πολλών δε καΐ τάς

γλώδδας άπέτεμεν άπ' αντης φάρνγγος, ο'ί έτι καΐ ές

έμε περιόντες έν Βνξαντίω έχρώντο άκραιφνεΐ τγι

φ<ονη, ούδ' οπωδτιονν ταύτης δη της τιμωρίας έπαι-*—

1 οί. ίοχ&ΆΆ. Οθί. 169 Ι 6 8οηπιί(1ί ρ. 98 || 20 οϊ. Τηβορη.

1186,29. Αβηβαβ (χ3,ζ8.βϊΐ8, ΊΊιβορΙΐΓ. βυΐ) βηβπι. Ματοβίΐ. Οοηι.

3,ά α. 484. Υΐοϊ. Ύϋ. ΠΙ 30. νιοι. Τοηη. α,ά α. 479. ΟηΓοη. ηιίη.

Π 298. ΙΠ306. δοηππάί; ρ. 111

4 αντον ΥΡ] αύτώ Ο || 8 δνώριχος οοάά. || 10—12 έπϊ—έγένετο

001. V || 10 όνωρίχον αοάά. || 11 ούδένας Ο || 13 Λρό] τό πρό 0||

14 αντοϊς έχιϊνος ΥΟ] οπι. Ρ || 16 δνώριχος οοάά. || 18 αϊτονς)

αΰτοϊς Ο || 19 ίτοίμ,ως ΎΟ] ίτοίμονς Ρ | είχοντας] ηχοντας Ο ||

23 δη οπι. Ο
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β&ανόμενοι' ων δη δύο, έπειδη γνναιξίν εταίραις

πληβιάξειν εγνωβαν, ονκέτι φ&έγγεβ&αι το λοιπόν

5 Ιβχνβαν. ετη τε όκτω Βανδίλων άρξας έτελεντηβε

νόβω, Μανρονβίων ήδη των έν τω Αύραβίω βρει

ώκημένων άποβτάντων τε άπο Βανδίλων χαϊ αύτο- &

νόμων 'όντων (εότι δϊ το Αυράβιον έν Νονμιδία:

τριών χαϊ δέκα ήμερων δδον μάλιϋτα Καρχηδόνος

διέχον, τετραμμένον τε προς μεβημβρίαν), οΐ ούκέτι

νπό Βανδίλοις έγένοντο, ου δυναμένων Βανδίλων έν

'όρει δνϋόδω τε και άνάντει λίαν πόλεμον προς Μαυ- ίο

ρονβίονς διενεγκεΐν.

6 Τελευτηβαντος δϊ Όνωρίχον το των Βανδίλων

Ρ 197 κράτος ές Γουνδαμοϋνδον ήλ&ε τον Γένζωνος τον

Γιξερίχον. ές αντον γαρ δ χρόνος έφερε τά πρωτεία

7 τον Γιξερίχον γένους, ούτος δ Γοννδαμοννδος πλείοβι ΐ5

μεν προς Μαυρουβίους έμαχέβατο ζυμβολαΐς, μείξοβι

δε τους Χριβτιανονς νπαγαγών πά&εβιν έτελεντηβε

νοβηβας, η~δη πον μεβοϋντος τον δωδεκάτου της άρχης

8 &Λ$6ετονς. αδελφός τε αύτοϋ Τραβαμοννδος παρέλαβε την

βαβιλείαν, είδους τε καϊ ξυνέβεως ές τά μάλιβτα και ϊο

9 μεγαλοψυχίας εν η"χων. τονς μέντοι Χριβτιανονς

Β 346 έβιάξετο μεταβαλέβ&αι την πάτριον δόζαν, ουκ αίχιξό-

μενος τά δώματα ωβπερ οΐ πρότεροι, άλλα τιμαϊς τε

13 οί. ΤΙίθορΙι. 1 187, 4 || 23 οϊ. Ζοηατ. ΠΙ ρ. 276

4 αύραβίω Ο] ανρανίω V, ανραβίων Ρ \\ 5 ώκημένων] κει

μένων Ο || 6—6 άποβτάντων—ϋντων οτα.. V || 6 αύράνιον V Ι

νονμηδία ΓΟ || 8 τε] τε καϊ Ο | οϊ οιη. V || 9 ύπό] άπό V \

δυναμένων ΡΟ] γενομένων V || 10 δνβάδει V || 12 όνωρίχον

οοάά. || 13 Γιηξωνος ΤΚβορΙι. || 14 Γιξερίχον] ξιγερίχον Ρ ||

21 τονς οιη. Ο || 22 μεταβά11εαϋ·αι V | πάτριον] πατρώαν

Τηβορη.
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■χαϊ άρχαϊς μετιών χαϊ χρήααβι μεγάλοις δωρούμενος,

χαϊ τους άπειϋ·ονντας , όποιοι ποτε εΐεν, ηχιβτά γε

εΐδέναι ποιούμενος, εΐ δε τινας λάβοι μεγάλοις άμαρ- 10

τημαΰιν ένόχονς η τύχη η γνώμ·η γεγενημένονς , τού-

« τοις δη μεταβαλλομένοις την δόξαν μΐ0&6ν προντί&ει

μή δούναι την δίχην ων ημαρτον. επειδή δε ή γννη 11

έτελεύτα, ου γενομένη μήτηρ ούτε ίχρβενος ούτε &ήλεος

γόνου, χρατΰναι ώς αριβτα την βαβιλείαν βουλόμενος,

ές Θενδέριχον τον Γότ&ων βαΰιλέα πέμ-ψας ίτρει οΐ

ίο γυναίχα την άδελφην Άμαλαφρίδαν διδόναι, ής δη

&ρτι 6 άνήρ έτε&νήχει. δ δε οΐ χαϊ την άδελφην 12

έπεμψε χαϊ Γότ&ων δοχίμων χιλίονς εν δορυφόρων

λόγω, οϊς δη όμιλος θεραπείας εΐπετο ές πέντε μάλιβτα

χιλιάδας ανδρών μαχίμων, έδωρήβατο δε την άδελφην 13

15 Θευδέριχος χαϊ των Σιχελίας άχρωτηρίων (τριών)

όντων ένΐ, δ δη χαλοϋβι Λιλύβαιον, χαϊ άπ' αύτοϋ

ίδοζεν ό Τραϋαμοϋνδος πάντων δη τών έν Βανδίλοις

ηγηβαμένων χρείΰβων τε είναι χαϊ δυνατώτατος. έγέ- 14

νετο δε φίλος χαϊ Άναβταβίω βαόιλεΐ ές τά μάλιβτα.

2ο έπί τούτον βαβιλεύοντος ζυνέπεβε Βανδίλοις πά%·ος

τι πα%εΙν προς Μαυρουβίων οϊον οϋπω προ τοϋ %ννη-

νέχ&η γενέβ&αι.

9 οί. Ιοπί&η. Οβί;. 299. Οπγοπ. πιίη. I 324 (68)

4 ί) γνώμη η τύχη Ρ \\ 4—6 τούτους— μεταβαλλόμενους Ο ||

5 #τ) Ηοββοη.] ίέ οοόΐά. || 6 ημαρτον V] ημάρτανον ΡΟ || 6—18

έπειδη—δννατωτατος οιη. ν\\7 ούτε—οϋτε] ούδε—ούδε οοά,ά. |

άρρενος Ο || 8 χρατύναι Ο || 10 άμαλαφρίδα Ο βί Τηβορη. ||

11 χαϊ την Ο] χαϊ οτα. Ρ || 13 θεραπείας εΐπετο Ρ] εΐπετο θερα

πείας Ο | 16 αιχελίας ΡΟ ρΓ. πι.] έν αιχελία Ο ρΓ. πι. οογγ. ||

16—16 (τριών) όντων βΟΓΪρβϊ] δντων 00(1(1., οι. 2 ρ. 26 ||

16 Λιλύβαιον] Λύαιον Τηβορη. || 17 έν Βανδίλοις] έν Λίβυοι

Τηβορη. || 18 δυνατώτερος ΗβΓν. || 21 οϊον οϋπω προ τοϋ Ο]

οϊ οϋπω προ τοϋ V, οϊον πρό τοϋ οϋπω Ρ
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15 Καβάων ην τις άρχων των άμφι Τρίπολιν Μαν-

ρουβίων, πολέμων τε πολλών έμπειρος και λίαν άγχί-

νονς. ούτος δ Καβάων επειδή έπ' αυτόν βτρατεύεβ&αι

10Β847 Βανδίλονς έπύ&ετο, έποίει τοιάδε. πρώτα μεν τοις

ύπηχόοις έπήγγελλεν αδικίας τε πάδης και βρώδεως &

ες τρυφην άγούδης χαί πάντων μάλιβτα γυναικών

ζυνουδίας άπέχεδ&αι, χαρακώματά τε δύο πηζάμενος

εν &ατέρω μεν αυτός \ύν π&βιν έδτρατοπεδεύδατο

τοϊς άνδράβιν, εν δε δη τω ετέρω τάς γυναίκας κα%·εΙρ%ε,

%·άνατόν τε την ξημίαν ηπείληβεν εβεβ%αι, η"ν τις έπΐ ι»

17 το τών γυναικών χαράκωμα ί'οι. μετά δε πέμψας ες

Καρχηδόνα κατασκόπους επεταττε τάδε· επειδάν οΐ

Βανδίλοι έπι την βτρατείαν βαδίζοντες ες τινα νεων

ύβρίδωδιν, όν οι Χριβτιανοι βέβονται, αύτούς μεν

έφοραν τά γινόμενα" ην δε οι Βανδίλοι το χωρίον ΐ5·

Ρ 198 άμείψωδιν, άπαντα ποιείν τάναντία ές τό Ιερόν ων

18 έκεΐνοι δράβαντες οΐ'χονται. έπειπείν δε αυτόν και

τοϋτό φαβιν, ως άγνοοίη μεν τον %·εόν, όν ΧριβτιανοΙ

βέβονται, εΙκός δε αυτόν, εί'περ Ιδχυρός έδτιν, ώς

λέγεται, τίδαδ&αι μεν τους υβρίζοντας, άμΰναι δε τοίς 80

19 Φεραπεύουδιν. οΐ μεν ονν κατάδκοποι ες Καρχηδόνα

1 οί. Εμ£γ. IV 15

1 Καβάων] χαβαρίων Ο || 2 τΒ ΟΜ. Ο || 3 Καβάων] καβα-

ρίων Ο, χαβαώνης Βυα^τ. | αντον] αντό Ο | έβτρατεϋα&αι Ειΐ3£Γ. ||

7 τε] ίέ Ο | 8 ζνν πάβιν] ξ,νμ,π&βιν Ρ, ανν π&αιν Ειι&^τ. ||

9 τάς γυναίκας οτα. Τ || 10 τε] δε Επα§τ. | την] καϊ V \ ην] εΐ

Ειιβ,^γ. || 13 βανδίλοι Ο \ ατρατείαν Εη&^τ.] ατρατιάν οοάά. \

νηόν Ειιβ,^γ. |] 14—15 αντονς μεν έφοραν] ίβχνρός δε ως λέγεται,

τίβαΟ&αι μεν τονς αντονς, έφοραν δε Ο || 15 γιγνόμενα V \ ην]

έάν Ειια^τ. | βανδίλοι Ο || 16 άμείψωοι, κάντα Επα^τ. | ων] έ£

ου δ' αν Ειια^τ. || 17 οίχωνται ΈτΐΆ^τ. || 18 άγνοοι Ειιη,^γ. | ον]

αν οΐ V || 19 αντον] αντόν, φηαίν Ευα§τ. || 20 άμνναι Ο \\ 21 ί£$

Εηβ,ρ·.
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έλ9όνχες ήβύχαξον, την παραβκευην των Βανδίλων

ΰεώμενοι, επεί δε το βτράτευμα την επί Τρίπολιν

ϊ'μβαν, βχηματα περιβεβλημένοι ταπεινά εϊποντο. οΐ 20

#έ Βανδίλοι ως ημέρα τη πρώτη ηύλίθαντο, ές των

δ Χριβτιανων τούς νεώς τούς τε ίππους τά τε άλλα

ζώα εβαγαγόντες, ϋβρεώς τε ουδεμίας άπελείποντο

και αύτοί άκολαβία τη βφετέρα εχρήβαντο, τούς τε

ιερέας, ούς αν λάβοιεν, έρράπιξόν τε και βαίνοντες

κατά τοϋ νώτου πολλάς ύπηρετείν βφίβιν έκέλευον

ιο οβα δη έπέχειν των οίκετων τοις άτιμοτάτοις εΐώ&εβαν. Β 348

καΐ επειδή τάχιβτα έν&ένδε απηλλάγησαν , ΙποΙουν οΐ 21

τοϋ Καβάωνος κατάσκοποι οβα αύτοϊς έπετέτακτο' τά

τε γάρ ιερά έκάϋ·ηραν αύτίκα την τε κόπρον και εϊ

τι άλλο ονχ δβίως έπέκειτο ζύν έπιμελεία πολλή άψε-

15 λόμενοι, τά τε λύχνα εκαυβαν άπαντα και τούς Ιερέας

αΐδοϊ τε πολλή προβεκύνηβαν καϊ τη άλλη φιλοφρο-

βύνη ηβπάβαντο' άργύριά τε τοις πτωχοϊς δόντες, οΐ 22

άμφι τά Ιερά ταύτα εκά&ηντο, ούτω δή τη των Βαν

δίλων βτρατια εϊποντο. και άπδ τούτου κατά την 23

2ο οδον \ύμπαβαν οι τε Βανδίλοι κατά ταύτα ημάρτανον

και οΐ κατάβκοποι έ&εράπενον. έπεί δε άγχού εβεβ&αι 24

εμελλον, προτερη'βαντες οι κατάβκοποι άγγέλλουβι τω

Καβάωνι οβα Βανδίλοις τε και βφίβιν ες τά Χριβτια

νων ιερά είργαβτο και ώς έγγύς που οι πολέμιοι ειεν.

1 ήανταξον] έαχόλαξον Εηα^τ. || 2 έπεϊ] έπειδή Επβ,οτ. ||

3 ·ηεααν Ευα^Γ.] %ει οοάά. || 4 βανδίλοι Ο | των] τονς V ||

6 έααγαγόντες V] έπαγαγόντες ΡΕηα^τ., είααγαγόντες Ο || 9 πολλά

Ειΐ3,£ΐ·. || 10 Ζαα—είώ&εααν οτα. Ευβ^τ. | εΐώ&ασι V || 11 καϊ

έπειδή] έπειδή δε Ειΐ8,£Γ. || 14 ανν Ετι&£τ. || 15 ίχαιον Εηα^Γ. ||

17 πτωχοΐς ΥΟ Επα^τ.] πολλοίς Ρ || 20 ονμ,παβαν Έ,να,ρ. | τε

οτα. Εαα£Τ. | βανδίλοι Ο | ταύτα Ε\ια£Τ.] ταντα οοάά. Ι 21—24

έπεί—ειεν οτα. V || 23 χαβαρίωνι Ο
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26 ό άκούβας ές τήν ζυμβολήν κα%·ίβτατο ωδε. κύκλον

απολαβών εν τω πεδίω, εν%·α δη το χαράκωμα ποιεΐ-

δ&αι έμελλε, τάς καμήλους ερυμα τω βτρατοπέδω

έγκαρβίας έν κύκλω καϋ-ίδτη, κατά δώδεκα μάλιβτα

26 καμήλους ποιηβάμενος το τοϋ μετώπου βά&ος. παΐδας &

μεν οϋν και γυναίκας και ει τι αύτοΐς άπόμαχον ην,

δμοΰ τοις χρήμαβιν ές μεβον έτί&ετο, τον δ& των

μαχίμων λεων ές των ξφων έκείνων τους πόδας έν

27 μέβω φρα^αμένους ταΐς αβπίβιν έκέλευεν είναι, ούτω

δε Μαυρουβϊοις έχούόης της φάλαγγος οί Βανδίλοι ι»

«V άπόρω είχον ϋ-έδ&αι το παρόν ούτε γαρ άκοντιδταί

Β 349 ούτε τοζόται άγα&οΐ ή^βαν ούτε πεζοί ές μάχην Ιένκι

ήπίδταντο, άλλ' Ιππείς τε ήβαν άπαντες, δόραδί τε

ώς έπΐ πλειδτον και ζίφεδιν έχρώντο, και άπ" αύτοϋ

απο&έν τε ούδεν έργάξεβ&αι κακόν τους πολεμίους ι&

ο'ιοί τε ί\βαν, ή τε ίππος αύτοίς, άχ&ομένη τη των

καμήλων όψει, έπϊ τους πολεμίους ήκιδτα ήγετο.

%%Υ\Ά%έπειδή τε βυχνά ές αυτούς άκοντίζοντες εκ τοϋ άβφα-

λοϋς οί πολέμιοι τούς τε ίππους καΐ αυτούς, ατε πλή

θος όντας, ου χαλεπως έκτεινον, εφευγόν τε και των 2»

Μαυρουδίων έπεζιόντων οι μεν πολλοί διεφ&άρηβαν,

είβι δε οΐ και υπό τοϊς πολεμίοις έγένοντο, όλίγοι τε

κομιδή έκ τοϋ βτρατοΰ τούτου έπ' οί'κου άπεκομίβϋ-η-

29 δαν. ταύτα μεν Τραδαμούνδω πα&εϊν προς Μαύρου-

1 «/? Ειΐ3.§τ. Ι 1—21 ωδε—πολλοί] οί μεν οίν πολλοί, ως

φηαι, Βανδίλων Ε\18,£Τ. || 3 ίμ,ελλον Ο || 8 &] %αΙ Ο |

9 είναι] Ιίναι Τ)να.ά. || 10 μαυρονβίων Ο | βανόίλοι Ο || 11—12

ο%τε—οϋτε] ούδε—ονάε οοάά. || 16 τε 1] τ Ρ || 18—19 ίκ—

αΰτονς οπι. V || 19—20 πλή&ος Βντας βοηρβϊ] πλή&ος δντες V,

πλή&ονς Βντος ΡΟ || 20—24 ΐφενγόν —άπεχομία&ηβαν] καΙ

πολλοί ύιεφ&άοηααν V || 24 δραΰαμοννδω Ρ | προς] νπα

Ετιβ,^γ.
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βίων %ννέπεβεν. έτελεντα δε χρόνψ νβτερον έπτά τε

χαϊ εΐχοβιν έτη Βανδίλων άρζας.

Ίλδέριχος δε Όνωρίχον τον Γιζερίχον παις ». 523

την βαβιλείαν παρέλαβεν, ος τά μεν ες τονς νπηχόονς

ι ενπρόβοδός τε ήν χαϊ ολως πράος, χαϊ οντε Χριβτιανοϊς

οΰτε τω 'άλλψ χαλεπός έγεγόνει, τά δε ές τον πόλεμον

μαλ&ακός τε λίαν χαϊ ονδε άχρι ες τά ώτα τό πράγμα

οΐ τοντο έ&έλων Ιέναι. Όάμερ γονν ανεψιός τε ων 2

αντω και άνήρ άγα&ος τά πολέμια έβτρατήγει έφ' ους

ίο αν βτρατενοιντο Βανδίλοι" ον δή χαϊ Αχιλλέα Βανδί

λων έχάλονν. έπι τούτον 'Ιλδερίχον ηββήδηβάν τε Ά

μάχτ) οΐ Βανδίλοι προς Μανρονβίων των έν Βνξακίω,

ων ήρχεν Άντάλας, χαϊ βφίβι ζννηνέχ&η Θενδερίχω

τε χαϊ Γότ&οις εν Ιταλία ίχ τε βνμμάχων χαι φίλων

ΐ5 πολεμίοις γενέϋ&αι. τήν τε γάρ ϋμαλαφρίδαν εν 4

φνλαχγι έβχον χαϊ τονς Γότ&ονς διέφ&ειραν απαντάς, Β 850

έπενεγχόντες αντοΐς νεωτερίζειν ές τε Βανδίλονς χαϊ

Ίλδέριχον. τίοΊς μέντοι ονδεμία προς Θενδερίχον 5

έγένετο, έπεϊ άδννατος ένόμιβεν είναι ότόλω μεγάλα

20 ές Αιβνην βτρατενβαι, Ίλδέριχος δε φίλος ές τά μά-

λιβτα Ίονβτινιανώ χαϊ ξένος έγένετο, ονπω μεν ηχοντι

ές βαβιλείαν, διοιχονμένω δε αύτήν χατ' έ%ονβίαν,

1 ΟΙίΓοη. ιηίη. ΙΠ 459 (12) || 3 οί. Τΐιβορίι. 1 187, 20 || 15 νίοί.

Τοιιη. α,ά λ. 523 || 20 οί. Ζοηοτ. ΓΠ ρ. 276. ΤΗβορΙι. I 187, 25

3 όνωρίχον οοάά. || 6 χαϊ ολως βοπρβϊ] χαϊ ολος ΥΡ, ολος Ο \\

5—6 οϋτε—ο·ίίτί] ονβί—ονδι οοάά. \\ 7 μαλακός Τΐβορίι. ||

8 Όάμιρ] αμιρ V, δ &μερ Ο | Όάμερ γονν] Άμιργονς ΤΗβορΙι. ||

9 αντω] αντον Ο || 10—11 βανδίλοι Ο || 10 όν] οϊ Ο || 12 βαν

δίλοι Ο || 13 άνττάλας V, άντάλλας Ρ, άττάλας Ο || 14 βνμμά

χων Ο | φίλων] μαχών Ο || 15 άλαλαφρίδαν V, άλαμαφρίδαν Ρ,

άμαλαφρίδα Ο || 17 αντοϊς] αντονς Ο || 20 Ιλδέριχος ΡΟ] Ινδί-

ριχος Υ || 21 χαϊ V] τί χαϊ ΡΟ
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έπεί οΐ ό &εΐος Ίονβτϊνος νπέργηρώς τε ων έβαϋίλευε

και των κατά την πολιτείαν πραγμάτων ον παντελώς

έμπειρος, χρήμαδί τε μεγάλοις άλλήλονς έδωρονντο.

6 Ήν δέ τις έν τω Γιζερίχον γένει Γελίμερ ό Γει-

λάριδος τον Γένξωνος τον Γιζερίχον πόρρω που 5

■ηλικίας ηκων μετά γε'Ιλδέριχον, χαϊ δια τοντο επίδοξος

7 ων αντίκα μάλα ές την βαβιλείαν άφίζεβ&αι' ος τά

μεν πολέμια έδόκει των κ»θ·' αντον άριβτος είναι,

άλλως δε δεινός τε ήν και κακοή&ης καΐ πράγμαοΊ τε

νεωτέροις και χρήμαβιν έπιτί&εβ&αι άλλοτρίοις έζε- ίο

8ΐ<200πιβτάμενος. οντος δ Γελίμερ έπεί οι μέλλονβαν εώρκ

την αρχήν, ούκ έδννατο έν τω καϋ-εβτώτι τρόπω βιο-

τεύειν, αλλά τά βαβιλέως έργα προβποιηβάμενος έπε-

βάτενε της τιμής, άώρον γε αντω ονβης, και Ίλδερίχον

δι έπιείκειαν ένδιδόντος κατέχειν ούκέτι οίός τε ήν ΐ5

την διάνοιαν, αλλά Βανδίλων έταιριβάμενος εί' τι

άριβτον ήν, άναπεί&ει άφελέβ&αι μεν Ίλδέριχον τήν

Β 851 βαβιλείαν, ως άπόλεμόν τε καΐ ήββημένον προς Μαυ-

ρονβίων, και Ίονβτίνω βαβιλεϊ καταπροδιδόντα το των

Βανδίλων κράτος, ως μη ές αντον έκ της άλλης οΙκίας 2ο

όντα ή βαβιλεία ηκοι (τοντο γάρ ο'ι βονλεβ&αι την ές

Βνξάντιον πρεΰβείαν διέβαλλεν), αντω δε παραδιδόναι

το Βανδίλων κράτος, οί δε άναπειβ&έντες κατά ταϋτα

9 έποίονν. οντω δή Γελίμερ της ηγεμονίας έπιλαβόμενος

9 οί. Ζοπβ,γ. ΠΙ ρ. 276. Τηβορη. I 187, 27 || 17 οί. ,ΓοπΙίΐη.

Οβΐ 170 || 24 οί. Μαΐ. 459, 13

3 άλλήίοις V | 6 γε ίλδέριχον Ο] γιλδέριχον V, ίλδέριχον Ρ |

έπίδοζος] έπίδοξός τε Ρ || 8 αντον] εαντον Ρ | άριστος νΡΟ

ΟΟΓΓ.] αριβτον Ο ρΓ. πι. || 10 νεωτέροις] καινοτέροις V \\ 12 τρό

πω ΡΟ] οτα. V βί Τηβορη. || 13 προποιηβάμενος Υ\\ 15 ονχέτι]

ούχ Ο || 20—23 ώϊ—κράτος ομ. Ο | 22 διέβαλιν V
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'Ιλδέριχόν τε, εβδομον ίτος Βανδίλων αρζαντα, χαϊ

Όάμερα χαϊ τόν άδελφόν Εναγέην έν φνλαχϊ] εβχεν. ». 530

Έπει δε ταντα Ίονβτινιανός ήχονβεν, ήδη τήν 10

βαβιλείαν παραλαβών, πρέββεις ές Λιβνην ώς Γελί-

5 μερα πέμ-ψας έγραψε τάδε ,,Ονχ όβια ποιείς ονδε των

,,Γιξερίχου δια&ηχων άξια, γέροντα τε χαι ζυγγενή

,,χαΐ βαβιλέα Βανδίλων, εί' τι των Γιζερίχω βεβονλευ-

,,μένων 'όφελός έβτιν, έν φυλαχή έχων, χαΐ βία. την

,,άρχήν αφαιρούμενος, έζον αυτήν όλίγω νότερον χρόνφ

ίο ,,χατά νόμον λαβείν, μήτε ονν έργάβτ} περαιτέρω 11

,,χαχον μήτε τον βαβιλέως ονόματος άνταλλάξτ} την

,,τοϋ τυράννου προβηγορίαν, βραχεί προτερενονβαν

,,χρόνω. άλλα τοϋτον μεν, άνδρα οϋον οϋπω τε%·νη- 12

„%όμενον, εα φέρεβ&αι τω λόγω τήν της βαβιλείας

15 ,,εΐχόνα, 0υ δε άπαντα πράττε οβα βαβιλέα πράττειν

,,εΐχός' προβδέχον τε από τον χρόνου χαι τοϋ Γιζε-

,,ρίχον νόμου μόνον λαβείν τό τοϋ πράγματος 'όνομα.

,,ταϋτα γάρ ϋοι ποιοϋντι τά τε άπ'ο τοϋ χρείττονος 13

,,ενμενή έ'βται χαΐ τά παρ' ήμών φίλια" τοβαντα

3ο μεν ή γραφή έδήλον. Γελίμερ δε τούς πρέββεις 14

άπράχτονς άπέπεμψε, χαΐ τόν τε Όάμερα έξετνφλωβε

τόν τε Ίλδέριχον χαϊ Εναγέην ίν μείζονι φνλαχη έποιή- Β 352

βατο, έπιχαλέβας φνγήν ές Βνξάντιον μελεταν. ως 15

#ε χαι ταϋτα βαβιλενς Ίονότινιανός ήχονβε, πρέσβεις

1 οί. Τηβορη. I 188, 2. νΐοί,. Τοηη. &ά α. 531 | ίβάομον Ζτος]

αηηοβ VII πίθηβ. ΠΙ. οί. νϊοί. Τοηη. Β,ά α. 523 Οητοη.πιϊη.11299

2 δάμερα V, δάμαρα Ο \ χαϊ τόν άδελφόν] τόν άδΐλφον

χαϊ Ο || 4 ώ? νθ] πρός Ρ || 5 ίγραφε Ρ || 7 τών] τώ 7|| 8 έν] έν

τή Ο || 10 μήτε ονν ΒΟΓΪρΒί] μη δε ονν ΤΡ, μηδέν ονν Ο || 11 μήτε]

80ΐΐρ8Ϊ] μη δε οοάά. | άνταλίάξοι Ο || 12 προτερεναας Ο || 14 της

οτα. Ο || 15 ηράττε ΫΟ || 17 νόμον Ο || 21 ίπεμψε Ο | δάμερα

οοάά. || 22 εύαγένην Ο || 23 φνγην] ψνγεϊν Ο

ΡΒΟΟΟΡΠ78, βά. Η»αΓ7· I. 23
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έτερους πέμφας έργαψε τάδε ,^Ημεϊς μεν οΐόμενοί 6ε

,,οϋποτε της ημετέρας βυμβουλης άπ' εναντίας ηξειν

16 ,,έγράψαμέν 6οι την έπιβτολήν την προτέραν. έπει δε

,,άρέβκει 6οι την βαβιλείαν οϋτω χεχτήβ&αι ώς ννν

,,έχεις λαβών, απόλαβε ο τι αν έζ αυτής δ δαίμων διδώ. 5

17 ,,βύ #£ Ίλδέριχόν τε και Όάμερα τον πηρόν και τον-

,,του τον άδελφόν ώς ημας πέμπε, παραψνχήν εζοντας

,,ην έχειν εΐβϊ δυνατοί οβοι την βαβιλείαν η την

18 ,,όψιν άφήρηνται. ώς ονχ ίπιτρέψομέν γε, ην μτ)

,,ταντα ποιης. ενάγει γαρ ημας η έλπίς, ην είς την ίο

19 ,,ημετέραν φιλίαν έβχον. αϊ τε βπονδαι ημίν αϊ πρός

,,Γιξέριχον έκποδών βτηβονται. τω γαρ έχδεζαμένω

,,την έχείνον βαβιλείαν έρχόμε&α ού πολεμήβοντες,

,,άλλά τα δυνατά τιμωρήβοντες.α

20Ρ201 Ταϋτα Γελίμερ άναλεξάμενος ημείβετο τοϊβδε ,,-Βα- 15

,,βιλευς Γελίμερ Ίουβτινιανω βαβιλεΐ. οντε βία την

„άρχην έλαβον οϋτε τί μοι άνόβιον ές Συγγενείς τονς

21 ,,έμούς εΐργαβται. Ίλδέριχόν γάρ νεώτερα πράββοντα

,,ές οίκον τον Γιζερίχου κα&είλε το των Βανδίλων

,,έ&νος' έμε δε δ χρόνος ές την βαβιλείαν έκάλεβε, κατά ίο

22 ,,γε τον νόμον τά πρεββεΐα διδούς. την δε ϋπάρχον-

,,βαν ήγεμονίαν αυτόν τινα διοικεϊβ&αι καλόν καΐ μή

23 ,,άλλοτρίας οίκειοϋβ&αι φροντίδας, ωβτε και 6οι βαβι-

,,λείαν 'έχοντι το περιέργω είναι ου δίκαιον λύοντι

,,δέ 6οι τάς βπονδάς καϊ ίφ' ημας Ιόντι άπαντήβομεν 25

1 τάδ( ΡΟ] ταντα V | βί] γα V || 2 ξυμβονλής Ο || 3 βοι

την έπιβτολήν την προτέραν V] την προτέραν έπιβτολήν ΡΟ ||

5 άπάλαβε] άπόλανι Ο || 6 όάμερα εοάά. | τον πηρόν ΥΡ] οτα. Ο \\

7 ίξοντας] έχοντας Ο || 9 έπιβτρέιρομεν Υ\\ 10 Ο || 11 νμιτί-

ραν νθ || 13 πολιμήβοντα Ο || 17 μοι οτα. Ρ || 19 ές οίκον ΡΟ]

έπ' οίκον V | 20 ό ση. V || 23 οίχιιονβ&αι ΡΟ] οίχϊΓ-

β9αι V



[ΡΕΟΟΟΡΠ ΌΈ ΒΕΙΧ,Ο νΑΝϋΑΙ,ΙϋΟ I. 10.] 355

,,δβη δύναμις, μαρτνρόμενοι τονς δρκονς τονς Ζήνωνι Β 353

,,όμωμοβμένονς, ον τήν βαβιλείαν παραλαβών έχεις."

ταντα λαβών ΊονβτινιανΌς βαβιλενς τά γράμματα, 24

έχων καΐ πρότερον δι' όργής ΓελΙμερα, έτι μάλλον ες

5 τήν τιμωρίαν έπήρτο. και οι έδοζε καταλύβαντι ώς 25

τάχιβτα τον Μηδικον πόλεμον ές Λιβύην βτρατενύαι,

και (ή"ν γαρ έπινοήβαί τε όζνς και άοκνος τά βεβονλενμένα

έπιτελέβαι) παρήν μεν αντψ μετάπεμπτος ό της έφας

βτρατηγος Βελιβάριος, ονχ οτι ές Αιβύην ϋτρατηγήβειν

ίο μέλλοι προειρημένον αντψ η άλλα δτωονν, αλλά τω

λόγω παραλελντο ής εΐχεν αρχής. γεγόναοΊ δε αντίκα 26

αϊ προς Πέρβας βπονδαι, ώς έν τοις έμπροβ&εν λόγοις

έρρή&η.

ι. ΒαοΊλενς δε Ίονβτινιανος, έπεί οί τά τε οίκοι

ΐ5 και τά ές τονς Περβας ώς άριβτα ειχε, τά έν Λιβύη

πράγματα έν βονλή έποιεϊτο. επεί δε ές τάς αρχάς 2

ε\ήνεγκεν ώς βτρατιάν άγείροι έπι ΒανδΙλονς τε και

Γελ(μερα, οί πλεϊϋτοι ήδη έδνΰχέραινόν τε και έν

%νμψορ^ ϊ)6αν, τόν τε Λέοντος τον βαΰιλέως βτόλον

2ο και το τον Βαβιλίβκον πά&ος άνανεούμενοί τε και

άποβτοματίζοντες βτρατιώτας μεν ο6οι άπέ&ανον, χρή

ματα δε οβα το δημόβιον ώφλε. μάλιβτα δε ήλγονν 3

τε και περιώδννοι τή μερίμντ) έγίνοντο 8 τε τής αύλής

έπαρχος, ον δή πραΐτωρα καλοϋβι 'ΡωμαΙοι, καΐ ό τον

12 οί. I 117, 8 || 17 οί. Τηβορη. I 188, 14

7 καΙ (ην] χαϊ οία. Ρ || 9 ατρατηγός ϊη Ιϋυτα ίη Ο || 10 προη-

ρημίνον Ο || 12 Ζμπροσδι Ρ || 13 ^ρρ^η ΡΟ || 16 έποιεϊτο νΡ

ίη τηΒ,τ%. 0} (Ιχιν Ρ ίη οοηίβχίη || 17 άγιίριι Ο || 22 ωφλΐ

οοάά.] ωφιιλι Ηοβδοη. ϊη ταατ^. || 24 Ζπαρχος Ρ \ πραιτω-

ρίων Ο

23*
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ταμιείον Ηγούμενος χαί οτω αλλω φόρου ζνλλογή δη-

μοβίον η βαβιλιχον έπετέταχτο, λογιζόμενοι οτι αντοις

Β 354 (εΙς) τήν τον πολέμου χρείαν δεήδει άμετρα φέρουΰιν

4 οϋτε Συγγνώμης τινός οϋτε αναβολής ά%Ιοις είναι, των

δε βτρατηγων αντδς εχαβτος βτρατηγήβειν οΐόμενος 5

Ρ 202 χατωρρώδει τε χαί άπώχνει τον χινδννον το μέγε&ος,

εΐ οΐ άναγχαΐον εΐη διαβω&έντι έχ των ίν %·αλάββτ}

ν.αχων βτρατοπεδεύεβ&αι μεν έν τη πολέμια, έχ δε

των νεων δρμωμένω διαμάχεβ&αι προς βαβιλείαν με-

5 γάλην τε χαί λόγον άζίαν. οι #£ βτρατιώται άρτι εχ ίο

πολέμου μαχροϋ τε χαϊ χαλεπού έπανηχοντες ονπω τε

όλη γλώββη άγα&ών των χατά τήν οΐχίαν γενβάμενοι

έν αμηχανία έγίνοντο ες τε νανμαχίαν αγόμενοι, τ\ν

ονδε άχοη πρότερον παραλαβόντες έτνγχανον, χαί από

των έφων δρίων βτελλόμενοι ές τάς τον ήλίον δνδμάς, ΐδ

έφ ' ω διαχινδννενβουβι πρός τε Βανδίλονς χαϊ Μαυ-

6 ρουβίους. οί δε δη άλλοι, απερ έν δμίλω φιλεΐ γίγνε-

β&αι, νεωτέρων πραγμάτων ή&ελον δια χινδννων αλλό

τριων &εαταΙ γενέβ&αι.

7 Βαβιλεϊ μέντοι είπεϊν τι έπΐ χωλύμη της βτρατιας 2ο

ούδεις, οτι μη δ Καππαδόχης Ιωάννης, έτόλμηβεν, ό

της αυλής έπαρχος, δραβύτατός τε ων και δεινότατος

8 των χατ' αύτδν απάντων. ούτος γάρ Ιωάννης,

των άλλων βιωπη τάς παρούβας όδνρομένων τνχας,

παρελ&ων ές βαβιλέα έλεζε τοιάδε ,,Τδ πι6τδν, ω 25

25 οί. ΤΗθορΙι. I 188, 18

1—2 δημοσίου] δήμος V || 3 <ίί?> Μβ1*τ.] Οπι. οοάά. || 7 ίν

οπι. Ο || 9 όρμωμίνω ΎΟ] ωρμωμίνω Ρ ρΓ. Μ., ώρμημίνω Ρ

οογγ. || 13 έγένοντο Ρ || 16 άιακινδυνινονϋι Ο || 17—18 γίνι-

α&αι, Ο || 21 ό Καππαίόκης] άποκαππαάόκης Τ|| 23\ δ Ιωάννης Ρ \\

24 των άλλων αιωπή ΥΡ] αιωπή των άλλων Ο || 25 ϊί? Ρ
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,,βαβιλεν, της ές τονς ύπηχόονς τονς βονς όμιλίας την

,,παρρηβίαν ήμίν άναπετάνννβιν ο τι αν μέλλοι τη

,,πολιτεία τη 6η %ννοίβειν, ην χαι μη προς ηδονην

,,βοι τά λεγόμενά τε χαϊ πραββόμενα η. οντω γάρ 9Β 355

5 „604 χεράνννβι τω διχαίω τήν έζονβέαν η βύνεβις,

,,ώβτε ον τον νπηρετήβαντα πάντως εννονν είναι

,,ήγη τοις βαντον πράγμαβιν, ονδε τω άντειπόντι χαλε-

,,πώς έχεις, άλλα μόνω τω της διανοίας άχραιφνεΐ

,,πάντα βτα&μώμενος άχίνδυνον ημΐν άπέδειζας πολλά-

ίο ,,χις το τοις 6οϊς άντιβτηναι βονλεύμαβι. τούτοις 10

,,ήγμένος, ώ βαβιλεν, χατέβτην είς %νμβονλήν τήνδε,

,,προβχρούβων μεν το παραντίχα ί'βως, άν οντω τύχη,

,,ές δε τό μέλλον την εννοιαν την έμην χαταφανη

„δε(%ων, ταύτης τέ βε μάρτυρα παρεπόμενος, ην γάρ 11

15 ,,άπει&ών τοις λεγομένοις έζοίβεις ές Βανδίλονς τον

,,πόλεμον, μηχννομένης βοι της άγωνίας την έμήν

,,παραένεβιν ενδοχιμηβαι %νμβηβεται. εΐ μεν γάρ ώς 12

,,χρατήβεις των πολεμίων το &αρρεΙν έχεις, ονδεν

,,άπειχός βε τά τε βώματα προΐεβ&αι χαι χρημάτων

20 ,,δαπαναν πλη&ος, χαι τονς νπερ των αγώνων νφίβτα-

,,6&αι πόνους, νίχη γάρ επιγενόμενη πάντα χαλύπτει

,,τά τον πολέμον πά&η. εΐ δε ταντα μεν εν τοις τον 13

,,&εον γούναβι χεΐται, παραδείγμαβι δε των προγεγε-

,,νημένων χρωμένονς ημ&ς άνάγχη δεδιέναι τό τον

25 ,,πολέμον πέρας, πώς ούχι τών έν τοις άγώβι χινδύνων

,,τό τήν ί\βνχΙαν αγαπάν αμεινον; έπΐ Καρχηδόνα 14

2 άναπετάνννβιν νθ] άναπετάννναι ποιείν τε χαϊ λέγειν Ρ |

μ,έίλη Ρ || 3 τή βή ξννοίβειν νθ] ξννοίβειν τή β* Ρ Ι| 5 ζννε-

αις Ο || 7 βαντον\ αντοϋ Ο || 11 ές Ο [| 12 τνχη V] τνχοι ΡΟ \\

14 ταύτη Ο \ παρεπόμενος] παραδεχόμενος Ο || 15 τοίς Ιεγομένοις

Οία. V | 18 ηρατήβειν Ο | 23 γόναβι Ρ || 24 ήμάϊ] νμας Ο
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,,διανοη βτρατεύειν, εις ην κατά μεν την ηΊιειρον Ιόντι

,,δδός τεββαράκοντα καϊ εκατόν ήμερων έβτι, πλέοντι

,,δε άνάγκη το πέλαγος ολον άμειψαμενω προς τάς

,,εβχατιάς της δαλάΰβης έλ&εϊν. ωβτε των Ιν τω

,,βτρατοπέδφ ζυμβηβομένων ένιαύϋιόν 6οι δεήβει τον 5

ΐί>¥20Ζ„αγγελον ηκειν. προβ&είη δε αν τις ως, ην μεν κρα-

Β 3^6 ,,τηβης των πολεμίων, Λιβύης μεταποιεϊβ&αι ουκ αν

,,δύναιο, της τε Σικελίας χαϊ Ιταλίας νψ ετέροις κει-

16 ,,μένης' ην δε τι και πταίβης, ώ βαβιλεν, λελνμένων

,,ήδη 6οι των όπονδων, είς τήν ήμετεραν τον χίνδννον ίο

,,αζεις' ζννελόντι τε είπείν ούτε άπόναβ&αι παρέβται

,,βοι της νίκης και το της τύχης έναντίωμα λνμανεϊται

17 ,,τοΐς εν κα&εβτωβι. προ των πραγμάτων το της

,,ενβονλίας 'όφελός έΰτι. τοίς μεν γαρ έπταικόβι το

,,μεταμελεϊβ&αι άνόνητον, προ δε των δεινών το με- 15

,,ταμαν&άνειν άκίνδννον. ονκοϋν %υνοίβει πάντων

,,μάλιϋτα το τοίς καιροίς ίν δεοντι χρηβ&αι."

18 Ιωάννης μϊν τοβαντα είπεν. άποδεζάμενος δε βα

σιλεύς την ές τον πόλεμον προ&νμίαν κατέπαυβε. των

δε τις ίερε'ων, ους δή έπιβκόπονς καλονβιν, έκ της ϊο

έφας ηκων εφη ές λόγους τω βαβιλεΐ ελ&είν βούλεβ&αι.

19 καϊ έπειδή αύτω ζννέμιζεν, έλεγέν οί τον θεόν έπιβκήψαι

οναρ γενέβ&αι τε ώς βαβιλέα καϊ αύτον αΐτιάβαβ&αι

οτι δή Χριβτιανονς τούς έν Αιβύϊ} φύεβ&αι έκ τυράννων

20 ΰποδεζάμενος είτα λόγω ονδενι χατωρρώδηβε' ,,καίτοι α

18 οί. ΤΊιβορΙι. I 188, 24

3 άμειψαμένω] άμει βναηαϋ ίη Ρ || 8—9 κειμένοις Ρ ||

10 & ΡΟ || 11 α\οις Ρ || 12 τύχης] νίκης Ο || 15 μεταμελεϊ-

α&αι V] μεταμέίειν ΡΟ \ άνόητον V || 18—19 ό βασιλεύς Ρ ||

20 ιερέων ΡΟ] Ιερωμένων V | δη οχα. Ο \ έπιΰκόηονς χαλοϋΰιν

ΥΡ] χαλοναιν έπιαχόπους Ο
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,,αϋτόδ" εφη ,,οί πολεμονντι %νλλήψομαι Λιβύης τε

,,κνριον δηοΌμαι." ταύτα βαβιλεύς έπει ηχονβε, κατε- 21

χειν την δνάνοιαν ονκέτι έδύνατο, άλλα την τε βτρα-

τιάν και τάς νανς ηγειρεν, δπλα τε χαΐ βιτία ητοίμαζε

5 και Βελιβαρίω έν παραβχεντ) έπήγγελλεν είναι ώς έν

Λιβύη βτρατηγήβοντι αντίκα μάλα. Τρίπολιν δε τΐ}ΐ/22Β357

έν Λιβύη των τις έπιχωρίων Πονδεντιος άπο Βαν-

δίλων άπίβτηβε. πέμψας τε ώς βαβιλέα έδεϊτό οΐ βτρα-

τιάν βτεΐλαι' πάνω γαρ αντω την χώραν ονδενϊ 23

ίο προβποιήβειν' δ δέ οΐ αρχοντά τε Ταττιμον%· χαϊ

βτράτενμα ού πολύ εβτειλεν. ο δη εταιριβάμενος 24

Πονδέντιος Βανδίλων ον παρόντων την τε χώραν εβχε

και βαβιλεϊ προβεποίηβε. τω δϊ Γελίμερι τιμωρεϊν

βονλομενω Πονδέντιον έναντίωμα ζννε'πεβε τόδε.

ΐ5 Γώδας τις ήν έν τοις Γελίμερος δούλοις, Γότ&ος 25

το γένος, δνμοειδής μεν και δραβτήριος και προς

Ιβχνν Ικανως πεφνχώς, εννοϊκώς δε δοκών ές τα τού

δεβπότον πράγματα εχειν. τούτω τω Γώδα ό Γελίμερ 26

Σαρδώ την νηβον έπέτρεψε, φυλακής τε ί'νεχα χαϊ

20 φόρον τον έπέτειον άποφε'ρειν. ό #£ την άπο της 27

τύχης ενημερίαν οντε χαταπέψαι ούτε ττ\ ψυχή φέρειν

οϊός τε ων τνραννίδι έπεχείρηβε, και ονδε τήν τον

φόρον άπαγωγην άποφέρειν ετι ήζίον, άλλα και την

νηβον αντ'ος Βανδίλων άποβτήβας ειχε. χαϊ έπεί 28

2 ΟυΓ Ιηβϋηίαηυβ ββΐΐα ϊη ΙΛγα θΐ ϊη Ηββρβπα βυβοβρβΓϋι,

ϊρββ άΐοϋ ϊη Νον. 78 ο»ρ. 4 8\Λ ηηβπι || 5 οί. Τίιβορη. I 188, 32

2 ό βαβιλινς Ο || 5 βιλιαάριον V 6Ϊ Ο ρΓ. πι. || δ—6 έν

Ιιβύη V] ές ίιβνην ΡΟ || 8 τι οιη. V || 10 Ταττιμον»] ταμ,ον» Ο ]|

11 ο] & Ο || 13 ίί] τι Ο || 14 πονδιντίω Ο || 16 Γόδδας Τηβορη. ||

16 τό γένος οη. Ο || 17 ίχανόςνΟ | & ΥΡ\ προς Ο || 19 σαρίώ70||

21 ούτι—οίτι] οί>ό£—ονδι οοάά. | την ψυχήν Ο
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ββ&ετο βαβιλεα Ίονβτινιανύν πολεμηβείοντα επί τε

29Ρ204Λι/3ΰην καϊ Γελίμερα, έγραψε προς αυτόν τάδε ,,Οντε

,,άγνωμοβύνη εΐκων οντε τι άχαρι προς δεβπότον

,,πα&ών τον έμον είς άπόβταβιν ειδον, αλλά τάνδρος

,,Ιδών την ωμότητα Ιβχυράν οΐαν εί'ς τε το ζυγγενες 5

.,και ΰπηκοον μετεχειν της απανθρωπιάς ονκ αν δό-

30 ,,ζαιμι εκών γε είναι, 'άμεινον γάρ βαβιλεϊ δικαίω

Β 358 ,,νπηρετεΐν η τυράννψ τά ούκ έννομα ίπαγγελλοντι.

31 ,,άλλ' οπως μεν βνλλήψη μοι ταντα βπουδάξοντι,

,,οπως δε βτρατιώτας πέμποις ώβτε με άμύνεβθαι τονς ίο

32 ,,έπιόντας Ικανώς εχειν." ταντην βαβιλεύς άβμενος

λαβών την έπιβτολην Ενλόγιον πρεββευτην έπεμψε

και γράμματα έ'γραψεν, επαίνων τον Γώδαν της τε

ζυνέβεως και της ές την δικαιοβννην προθυμίας, %νμ-

μαχίαν τε Απαγγελλόμενος και βτρατιώτας και βτρα- ΐ5

τηγον, δς αντώ ζνμφνλάζαι τε την νηβον οίός τε εϊη

και τά άλλα ί,νλλη'ψεβϋ-αι, ώβτε αντώ δνβκολον μηδέν

33 προς Βανδίλων ί,υμβηναι. Εύλόγιος δε άφικόμενος

είς Σαρδώ ενριβκε Γώδαν 'όνομά τε και βχημα βαβι-

λέως περιβαλλόμενον και δορυφόρους προβποιηβά- 2ο

34 μενον. δς έπειδή την βαβιλεως επιβτολή'ν άνελε%ατο,

βτρατιώτας μεν εφη ες ζνμμαχίαν ελθεϊν βονλομένω

είναι, άρχοντος δε ον πάνυ χρηξειν. κατά ταντά τε

προς βαβιλεα γράψας τον Ενλόγιον άπεπέμψατο.

ια'. Ταντα βαβιλενς οϋπω πεπνβμένος τετρακο- 25

βίους τε βτρατιώτας και άρχοντα Κύριλλον ώς τήν

2 νηβον ϊ,υμφυλάί,οντας Γώδα ητοίμαζεν. η"δη δε %νν

4 & ΡΟ || 5 οΐαν] οϊα V \ Ις ΡΟ || 8 άπαγγέλίοντι ν\ 9 αυΧ-

ΧητΡΉ μοι] ξυλληφόμ^νον Ο || 10 οπι. Ο | άμνν£β&αι V] άμννα-

β9α'ι ΡΟ || 11 ϊχιις Ο || 16 τΐ την] τι οπι. Ρ || 19 ί$ ΡΟ | ααρ-

δώ Ο || 22 & οπι. Ο | 23 ον Γβο. πι. βυρρί. βδί ϊη Ο || 27 ξνμ-

φνλάζαντας V
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αύτοΐς χαι την ές Καρχηδόνα βτρατείαν έν παραβχευγι

είχε, πεζούς μεν 6τρατιώτας μνρίους, Ιππέας δε πεν-

ταχιβχιλίονς, εχ τε Στρατιωτών χαΐ φοιδεράτων βυνει-

λεγμένονς. έν δε δη φοιδεράτοις πρότερον μεν μόνοι 3

δ βάρβαροι χατελέγοντο, οβοι ούχ έπϊ τω δούλοι είναι,

ατε μη προς 'Ρωμαίων ήόβημένοι, άλλ' έπϊ τη Ι'βϊ) χαΐ

δμοία ές την πολιτείαν άφίχοιντο. φοίδερα γαρ τάς 4

προς τούς πολεμίους βπονδάς χαλοϋβι 'Ρωμαϊοι. το δε Β 359

νύν απαβι τον όνόματος τούτον έπιβατεύειν ούχ εν

ίο χωλύμη έο~τι, τον χρόνου τάς προσηγορίας &ρ' ών

τέ%·εινται ηχιβτα άζιονντος τηρεϊν, αλλά των πραγμάτων

άει περιφερόμενων, # ταύτα 'άγειν έ&έλονβιν αν&ρω-

ποι, των πρόβ%·εν αντοίς ώνομαβμένων δλιγωρούντες.

άρχοντες δε ήβαν φοιδεράτων μεν Λωρό&εός τε, δ 5

ΐδ των έν 'Λρμενίοις χαταλόγων στρατηγοί, χαι Σολάμων,

ος τήν Βελισαρίου έπετρόπενε βτρατηγίαν (δομέβτι-

χον τούτον χαλονβι 'Ρωμαϊοι. δ δε Σολόμων οΰτορ6Ρ205

ευνούχος μεν %\ν, ούχ έπιβονλης δε άν&ρώπον τά

αΐδοϊα έτύγχανεν άποτμη&είς, αλλά τις αντώ τύχη έν

20 βπαργάνοις 'όντι τούτο έβράβενβε') χαι Κυπριανός χαι

Βαλεριανδς χαΐ ΜαρτΙνος χαι 'Λλ&ίας χαΐ Ιωάννης

χαι Μάρκελλος χαι Κύριλλος, ού πρόδ&εν έμνήβ&ην

Στρατιωτών δε ιππέων μεν 'Ρονφΐνός τε χαΐ 'Λιγάν, 7

έχ της Βελισαρίου οΐχίας 'όντες, χαί Βαρβάτος χαι

16 οί. ΤΙιβορΙι. I 189, 10 || 22 οϊ. 62, 21

3—4 ξ,ννειλενμένονς ΡΟ \\ 4 8ή οιη. Ο || 5 τω Ο] το νΡ |

6—7 *αι τή όμοια Ρ || 7—8 φοίδερα—'Ρωμαϊοι οιη. Ο || 11 τέ-

&ιιται Ρ || 13 δμωμοαμένων V, όνομααμένων Ρ \\ 15 έν οπι. Ο \

άρμινίοις νθ || 20 τούτο] τούτω Ο || 21 βαλλιριανός Ρ \ χαϊ μαρ-

τΐνος οπι. V \\ 23 αίγ&ν ηϊο θί ΐη&3, Ρ, άϊγ&ν Ιιίο βί ΐηίΓΕ Ο \\

24 βαρβάτος οοάά.
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Πάππος, πεζών δε Θεόδωρος, ονπερ Κτεάνον έπίκληβιν

έκάλονν, χαΐ Τερέντιός τε και Ζάΐδος χαι ΜαρκιανΌς

8 χαϊ Σάραπις. Ιωάννης δε τις ί'ξ Έπιδάμνον ορμώ

μενος, τ) ννν Ανρράχιον καλείται, τοίς των πεζών

9 ήγεμόβιν άπαβιν έφειβτηκει. τούτων απάντων Σολό- 5

μων μεν εωος έτύγχανεν ων έχ της 'Ρωμαίων έβχατιας

αντής, οχ> ννν πόλις οίχεϊται Λάρας, Άιγάν δε ·ήν

10 Μαββαγέτης γένος, ονς ννν Ονννονς χαλονβιν. οί

Β 360 λοιποί βχεδόν τι άπαντες τά έπΐ της Θράκης χωρία

11 ωκονν. εϊποντο δε αύτοϊς "Ερονλοι τετραχόβιοι, ών ίο

Φάρας ήρχε, και Σύμμαχοι βάρβαροι έζακόοΊοι μάλιβτα

12 έχ τον Μαββαγετων έ&νονς, Ίπποτοζόται πάντες" ών

δήήγονντο Σιννίωντε χαιΒάλας, άνδρίας τε και καρτερίας

13 ες άκρον ηκοντε. ναϋς δε ή βνμπαβα ότρατιά πεντακο-

βίας ήγε, και αντων ουδεμία πλέον η κατά μυριάδας ΐδ

πέντε μεδίμνων φέρειν οία τε %ν, ον μην ονδε έλαββον

14 η κατά τριβχιλίονς. νανται δε τριβμύριοι έπέπλεον

άπάβαις, ΑίγύπτιοΙ τε καΐ "Ιωνες οί πλείβτοι και

ΚΙλικες, άρχηγός τε εις έπι ταΐς νανβΐν άπάβαις Κα-

15 λώνυμος Άλεζανδρενς άπεδέδεικτο. ι\βαν δε αντοϊς 2ο

καΐ πλοία μακρά, ώς ές νανμαχίαν παρεβκεναβμένα,

ενενήκοντα δύο, μονήρη μέντοι χαΐ όροφάς νπερ&εν

έχοντα, οπως οί ταντα έρέδβοντες προς των πολεμίων

16 ηχιβτα βάλλοιντο. δρόμωνας καλονβι τά πλοία ταντα

6 οί. Ζ&Λ. 169, 28

. Ρ, . <*>
1 ό &εόδωροςΡ \ κτεάνον V] χτενάτονΡΟ || 1—2 έπνκληβιν έχά

λονν Ο || 3 ααράπις Ο || 5 απάντων οπι. Ο || 6 μεν ϊωος ΤΌ]

ίωος μεν Ρ || 7 άάρος Ο Ι| 12 τον Ο] των ΥΡ ||; 13 αιννίων Ρ]

αννίων V, οιννιών Ο, Σιαιννιός Τΐιβορίι. | άνδρείας Ρ || 14 ^χον-

τβϊ Ρ | ξνμπααα ΡΟ || 16 ήγεν Ρ || 17 ΡΟ] γαρ V | τριομύ-

ριοι νθ 'ΓΗθορΙι.] άνβμνριοι Ρ || 20 άπο8ί$ειχτο ΡΟ || 24 ώ5

ηχιατα Ρ | τά πλοία ταντα ΥΡ] ταντα τά πλοία Ο
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οΐ νυν άν&ρωποι' πλεϊν γάρ κατά τάχος δύνανται

μάλιβτα. έν τούτοις δη Βνξάντιοι διβχίλιοι επλεον,

αντερέται πάντες" περίνεως γάρ ην έν τούτοις ουδείς,

έβτέλλετο δε και 'Λρχέλαος, άνήρ ές πατρικίους τελών, 17

5 η"δη μεν της ανλης έπαρχος εν τε Βυξαντίω και Ίλλν-

ριοΐς γεγονώς , τότε δε τον δτρατοπέδον καταδτάς

έπαρχος, οντά γάρ ό της δαπάνης χορηγός όνομάζεται.

βτρατηγόν δε αντοκράτορα έφ' απαβι Βελιβάριον βα- 18

6ιλεύς έβτελλεν, ος των εωων αν&ις καταλόγων ηρχε.

ίο καΐ αντώ πολλοί μεν δορυφόροι, πολλοί δε νπαβπιδταΧ 19

εΐποντο, άνδρες τε άγα&οΐ τά πολέμια και των περί

ταϋτα κινδύνων άτεχνώς έμπειροι, γράμματά τε αντώ 20

βαβιλενς έγραφε, δραν ε'καβτα οπη αν αντώ δοκί\ Β 361

αριβτα έχειν, ταντά τε κύρια είναι άτε αύτοϋ βαβι-

15 λέως αυτά διαπεπραγμένου, βαβιλέως γάρ αντώ ροπην

τά γράμματα έποίει. ωρμητο δε δ Βελιβάριος έκ Γερ- 21

μανίας, η Θρακών τε και Ιλλυριών μεταξύ κείται,

ταντα μεν ουν έγίνετο τηδε.

Γελίμερ δε Τριπόλεως τε προς Πονδεντίον και22Ρ206

20 Σαρδονς προς Γώδα έβτερημένος, Τρίπολιν μεν ανα-

βώβαβ&αι μόλις ήλπιβεν, άπωτέρω τε ωχημένην και

'Ρωμαίων ήδη τοις άποβτάβι Συλλαμβανόντων, έφ' ονς

δή μη αντίκα βτρατεύειν έδοζέν οΐ αριβτα έχειν ές

δε την νήβον προτερήβαι ήπείγετο, πριν η καΐ ές

25 ταντην %νμμαχίαν έκ βαβιλέως ηκειν. άπολέ%ας ονν 23

25 οί. Τΐιβορίι. I 189, 22

2 άναχίλιοι Γ || 3 τι γάρ V || 5 ύπαρχος ΡΟ || 7 ύπαρχος ΡΟ \\

9 ΙατελΧεν] εΌτηαεν Τΐιβορίι. || 12 άτεχνώς] -παντελώς Ο || 13 8ο-

κή νθ] δοκΒϊν Ρ || 18 έγίνετο ΡΟ \\ 19 τε) μεν Ο || 20 ααρδώ Ο \

γω$& V, γώβα Ο || 21 -ηλπιξεν Ο \ άποτερω Ρ | ώχημένην νθ]

ώς χειμένην Ρ || 22 άποοτάαι Ο \\ 24 πρϊν η Ο] πρινή V, πρι
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Βανδίλων χιλιάδας πέντε και νανς εϊκοβι καΙ εκατόν

τάς αριβτα πλεούβας βτρατηγόν τε άποδείζας Τζάξωνα

24 τον άδελφόν έβτελλε. καΙ οί μεν έπΐ Γώδαν τε και

Σαρδώ 9νμω τε πολλώ και βπονδή χρώμενοι έπλεον,

βαβιλενς δε Ίονβτινιανός Βαλεριανόν τε καΙ ΜαρτΙνον 5

προτέρους έβτελλεν, έφ' ω προβδέζονται τήν αλλην

25 βτρατιάν ες τά έν Πελοποννήβω χωρία, και έπειδή

έν ταΐς νανβΐν άμφω έγενέβ&ην, έν&ύμιον βαβιλεΐ

έγένετο έντέλλεβ&αύ τι αντοΐν ο και πρότερον έ&έ-

λοντα λέγειν άβχολία τις λόγων ετέρων την διάνοιαν ίο

26 περιλαβονβα έξέκρονβε. μεταπεμψάμενος ονν αντώ

λέγειν εμελλεν δ έβούλετο, αλλά ί,νμβαλών ενριβχεν

Β 362 ώς ούχ &ν αντοΐν αΐβιον εϊη την πορείαν έκκόψαι.

27 επεμπεν ονν τινας άπερονντας αντοΐν μήτε άναβτρέφειν

28 ές αντον αν&ις μήτε έκ των νεών άποβαίνειν. οί δε, ΐ5

έπεί των νεων άγχον έγένοντο, έκέλενον ξ,νν βοή τε

και δορύβω πολλώ μηδαμώς άναβτρέφειν, έδοζέ τε

τοις παροϋβιν οίωνός τε είναι ονκ άγα&ος τό γινό-

μενον καΙ ονποτε των έν τάίς νανβΐν έκείναις τινά

29 έκ Λιβύης ές Βνζάντιον έπανήζειν. προς γάρ δή τω ίο

οίωνώ καΙ άράν ές αντονς ήκειν έκ βαβιλέως οντι

έκόντος, ωβτε μη άναβτρέφειν νπώπτενον. και εΐ μεν

τις αντά ές τώ άρχοντε τούτω, Βαλεριανόν τε και

ΜαρτΙνον, ϊ,νμβάλλοιτο , ονκ άλη&ή ενρήβει τά έ%

30 αρχής δόζαντα. ήν δέ τις έν τοις Μαρτίνον δορν- 25

φόροις Στότξας, ος δή και βαβιλεΐ πολέμιος εμελλεν

νή Ρ, αΐϋβ Ιοοίβ οοηβΐαηίβΓ πρϊν άη || 3 γώδαν Ο ] 4 ααρδώ Ο |

τε πολλώ] πολλώ τε Ο \\ 6 βαλλεριανόν Ο || 7 πελοπονήαω αοάά. |

ίπειδ^ΫΡ] έπεί Ο || 11 αντώνΡ] αντον Ο \\ 12 ξνμβαλών] £νλλα-

βών Ϋ{\ 13 αντοΐν νθ] αύτοίς Ρ | αίαιον] οαιον Ο \ πορείαν 0\\

14 ξπεμιϋεν ΡΟ || 16 ξύν βο%) ξνμβοή Ρ || 20 γάρ οια. Ο \ άη]

&ε Ο || 23 βαλλεριανόν Ο \\ 24 ϊ,νμβάλλοιτο ΡΟ] ξνλλάβοιτο V
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εόεβ&αι χαϊ τνραννίδι επι&έβ&αι χαϊ ές Βνξάντιον

ηχιότα άναβτρέφειν, έφ' ον δη την άράν έχείνην

νποπτενόειεν αν τις ί,ννενεγχεϊν το δαιμόνων, άλλα 31

ταύτα μεν είτε ταύτη είτε %η 'άλλη εχει, άφίημι έκάδτω

5 οπη 'άν τις βούληται έχλογίζεβ&αι. οπως δε δ τε

Στρατηγός Βελιθάριος χαϊ το ϋτράτενμα έβτάλη, έρών

έρχομαι.

ιβ'. "Εβδομον ηΊ$η έτος την αύτοχράτορα αρχήν α. 588 Ρ 207

εχων Ίονβτινιανος βαβιλενς άμφι ϋ-ερινάς τροπάς την

ίο βτρατηγΐδα έχέλενβε νανν δρμ(βα6ϋ·αι ές την όχτήν,

η προ της βαβιλέως ανλής τυγχάνει ονβα. ένταν&α 2

Έπιφάνιος άφιχόμενος, δ της πόλεως άρχιερενς, ενζά-

μενός τε οβα είχός ήν των τινα Στρατιωτών 'άρτι βε-

βαπτιδμένον τε χαϊ τον Χριδτιανών ονόματος μεταλα-

ΐ5 χόντα είς την νανν είβεβίβαβεν. οϋτω τοίννν δ τε Β 363

ότρατηγός Βελιβάριος χαϊ Άντωνίνα ή γυνή έπλεον.

ξ,ννήν δε αντοϊς χαϊ Προχόπιος, ος τάδε ζννέγραψε, 3

πρότερον μεν χαι μάλα χατορρωδήβας τον χίνδννον,

δψιν δε όνείρον Ιδών ϋβτερον, η αντόν ϋ-αρβήβαί τε

20 έποίηϋε χαι ές το 6τρατενε(3&αι ωρμηβεν. έδόχει γαρ 4

εν τω όνείρω είναι μεν έν τη Βελιβαρίον οΐχία, είθελ-

■θ·όντα δε άγγεΐλαι των οίχετών ενα ώς ήχοιε'ν τίνες

δώρα φέροντες" χαϊ Βελιβάριον διαβχοπεϊβ&αι χελενειν

[αντον] οποϊά αοτε εΐη τα δώρα, χαϊ αντόν έν τη

8 οϊ. Τηβορη. I 189, 24. Ζίΐοη. ρ. 205 || 13 οϊ. Ργοο. Ιιίβΐ. 8,γο.

οαρ. 1 (ρ. 14 θά. Βοηη.), Ειιβ,^Γ. IV 16

2 έχείνην οιη. Ο || 3 ύποπτενειεν V || 8—9 ίχων αηίβ την

ίΓβ,ηβροηϋ Ο || 10 όρμ,ήααβ&αι Ο || 12 άφιχόμενος οιη. Ο |Ι 1 3 τινας

Ειια^τ. || 14 τε οπι. Ο | τοί] τον των Ο \\ 15 ές Ο \ έβεβιβααεν Ο |

18 χαϊ μάλα οπι. V | κατωρρωδηΰας ΚΡ || 19 τϊ] ται Ο || 21—22

είσελ&ών V || 22 ξνα] ένός Ο || 23 και Γβρβΐϊΐ Ο || 24 [αντόν]

οτα.. V, αντόν ΡΟ (ΆαϊβΙ
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μεταϋλω γενόμενον άνδρας Ιδεΐν, οΐ εφερον έπι των

5 ώμων γην αύτοϊς αν%·εβι. τούτους δε είς την οΐκίαν

εΐβαγαγόντα χελεϋβαι κατα&εϊναι έν τω προβτώω ην

εφερον γην ου δη Βελιβάριον άμα τοις δορνφόροις

ηκοντα, αυτόν τε καταχλίνεβ&αι έν τη γη έχείνη και δ

τά άν&η έβ&ίειν, τοΐς τε άλλοις αύτο δη τοϋτο ποιείν

έγκελεύεβ&αι, χαταχλινομένοις τε βφίβι χαι έβ&ίονβιν

ωβπερ έπϊ βτιβάδος ηδείαν χομιδη την βρώβιν φανηναι.

τά μεν δη της όψεως τοϋ όνείρου ταύτη πη εβχεν.

6 Ό δε ξύμπας βτόλος τη βτρατηγίδι νηΐ εΐπετο, χαί ίο

προβέβχον Περίν&ω, η νϋν Ηράκλεια επικαλείται,

'έν&α δη πέντε ημερών χρόνος τη βτρατια έτρίβη, έπεϊ

βαβιλεϋς ΐπποις οτι μάλιβτα πλείβτοις τον" βτρατηγον

ένταν%·α έδωρεϊτο έκ των βαβιλικών Ιπποφορβίων, α

7 οί νέμονται ές τά έπϊ Θράκης χωρία. 'ό&εν δη ΐ5

άπάραντες 'Λβύδω προβωρμίβαντο, και βφίβι ζυνέπεβε

Β 364 τηδε διά την νηνεμίαν ημέρας διατρίβουβι τέββαρας

8 πράγμα τοιόνδε ί,υνενεχ&ηναι. Μαββαγέται δύο των

τινα εταίρων έν τη άκρατοποβία έρεβχελοϋντα βφ&ς,

ατε οίνωμένω, άνειλέτην. πάντων γάρ άν&ρώπων 20

9 μάλιβτά εΐβιν άκρατοπόται οι Μαββαγέται. Βελιβάριος

ονν αύτίκα τω ανδρε τούτω έν τω κολωνω, ος 'άγχι

10Ρ208^4/3υ5ου έβτιν, άνεβκολόπιβΐ. καΐ έπειδη οΐ τε άλλοι

και οι τοίν άνδροϊν Συγγενείς έδυβχέραινόν τε και

έφαβκον ουκ έπι τιμωρία ούδ' έπι τω ύπεύ&υνοι είναι 25

'Ρωμαίων νόμοις ές ξυμμαχίαν ηκειν (τά γάρ δη βφών

νόμιμα ού τοιάβδε των φόνων ποιεΐβ&αι τάς τίβεις),

2 ΡΟ || 3 ίβαγαγόντα Ο [| 4 βιλιαάρι V || 6 κΰτό] ταντο

Ηβην., ηυοά ρπΛαί ΟΚτϊδί || 10 ατρατηγίδη Ο || 11 προαίβχεν Ρ

Χ(ΐρίν»ων,ηνρίν»ωΟ \\ 17 διά]δώΟ || 19 έρεοχηλοννταΡ \\ 22&γχι]
αγχιστα Ο || 24 ξμγγενιϊς ΓθρβΙίίΟ || 25τώΡΟ]·τόΐλ|| 27 των φόνων
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ί,ννε&ρύλλονν δϊ αύτοίς την ες τον βτρατηγον αΐτίαν

χαι βτρατιώται 'Ρωμαϊοι, οϊς δη επιμελές έγεγόνει των

άμαρτανομένων μή είναι δίχας, τους τε Μαββαγέτας

και το 'άλλο βτράτενμα ί,νγχαλέβας Βελιβάριος έ'λίξί

5 τοιάδε ,,ΕΙ μεν προς άνδρας νυν πρώτον είς πόλεμον 11

,,χα&ιβταμένονς οΐ λόγοι έγίνοντο, μαχροϋ αν μοι

,,έδέηβε λόγου [λέζαντα πείβαι νμας] ήλίχον έβτιν

,,έφόδιον είς τροπαΐον κτήβιν το δίχαιον. οΐ γαρ ούκ 12

,,έζεπιβτάμενοι τάς των τοιούτων αγώνων τνχας έν

ίο ,,ταΐς χερβί μόναις οί'ονται είναι το τον πολέμου πέρας,

,,νμεις δε, οΐ πολλάχις μεν νενιχηχατε πολεμίους ούτε 13

,,τοϊς βώμαβιν έλαββονμένους και προς άνδρίαν Ιχανώς

,,πεφυκότας, πολλάχις δε των Ιναντίων εν πείρα

,,γεγένηβ&ε, ούχ αγνοείτε, οΐμαι, ως μάχονται μεν ίξ

15 ,,έχατέρας άεΐ βτρατιας αν&ρωποι, βραβεύει δε δ &εός

,,οπως ποτε αύτω δοχεϊ χαι το τοϋ πολέμου δίδωβι

,,χράτος. οτε τοίννν ταύτα ούτως εχει, την τε τοΰ14Β365

,,βώματος εύεζίαν χαΐ την έν τοίς οπλοις έπιμέλειαν

,,και την αλλην τοϋ πολέμου παραβχενην περί έλάββο-

20 ^νος προβήχει τον τε διχαίον χαΐ των είς &εόν ήχόν-

,,των ποιεΐβ&αι. το γαρ μάλιβτα %υνενεγχεϊν τοις 15

,,δεομένοις δννάμενον μάλλον αν είχότως προς έχείνων

„τιμωτο. πρώτον δ' αν τοϋ διχαίον γένοιτο γνώριβμα 16

,,ή των αδίκως άντιρηχότων ποινή, εί γαρ τό τε

25 ,,δίχαιον χαι τό 'άδιχον χρίνειν τε χαΐ όνομάξειν έκ

,,τών είς τούς πέλας άεΐ πραββομένων ίπάναγκες,

7ΐοιιΐβ&αι\ ποιεϊβ9αι των φόνων Ο || 5 πρώτον] πρώτως Ο |

ές ΡΟ || 7 λόγον δοπρβί] χρόνον οοάά. | λέζαντα πεϊααι νμας Ρ]

οτα. νθ || 8 ές ΡΟ § 11 οϋτε Όίαά.] ονδε οοάά. || 12 άνδρείαν ΡΟ ||

14 ούκ αγνοείτε] κ' ούχ άγνοείται Ο || 15 άεϊ οιη. Ο || 16—17 και

—Μχει οτα. V || 22 έχεϊνον V || 24 γαρ ροβί δίκαιον ΪΓ3,η8ροηϋ Ρ \

τό τε] τε οτα. Ρ [| 26 ίς ΡΟ
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,,ούδεν αν γένοιτο μάλλον άν&ρώπω τής ψυχής έ'ντι-

17 ,,μον. εΐ δε τις βάρβαρος, οτι τον ξυγγενή με&νων

,,άνεϊλεν, άξιοι βυγγνώμονα £χειν την δίχην, δι ων

,,άπολύεβ&αι τάς αιτίας φηβι χείρω είχότως είναι ποιεί

18 ,,τά έγχλήματα. οντε γαρ οντω μεδύειν άξιον άλλως 5

,,τε χαΐ τον έν βτρατοπέδω βαδίζοντα, ωβτε άναιρεΐν

,,τούς φιλτάτονς έτοίμως, άλλ' αυτή γε η μέ&η, χάν

,,ό φόνος ήχιβτα έπιγένηται, ποινής άξια, τό τε ξνγ-

,,γενες άδιχονμενον περί πλείονος αν των ον προαη-

,,χόντων ές τιμωρίαν τοις γε νουν εχονβι φαινοιτο. ίο

19 ,,τό μϊν ονν παράδειγμα χαϊ ή των πραττομένων άπό-

20 ,,βαβις οποία ποτέ έβτιν δράν πάρεβτιν. νμας δε

,,προϋήχει μήτε χειρών άρχειν άδίχων μήτε τι φέρε-

,,β&αι των αλλότριων ώς ον περιόψομαί γε ονδε

,,νμών τινα βνβτρατιώτην έμόν ήγήβομαι είναι, χαν ιό

,,πάνν φοβερός τοίς πολεμίοις είναι δοχή ος αν μη

,,χα&αραίς ταϊς χερβϊν ές τους αντιπάλους δννηται

21Β366 ,,χρήβ&αι. τό γαρ άνδρεΐον ονχ αν νιχώη μη μετά

22 ,,τοϊί διχαίον ταττόμενον." Βελιβάριος μεν τοβαντα

είπεν. η δε βτρατιά ξνμπαβα, έπειδή τά τε λεγόμενα »ο

ήχουβαν χαϊ ές τω άνεβχολοπιβμένω άνέβλεψαν, ές

Ρ 209 δέος τι άμήχανον ήλ&ον χαι βωφρόνως βιοτεύειν έν

νω ελαβον, ως ονχ εξω χινδύνον μεγάλου έβόμενοι,

ήν τι ούχ ίννομον ποιονντες άλοΐεν.

ιγ'. Μετά δε ταϋτα έφρόντιξε Βελιβάριος δπως τε 25

δ ξύμπας βτόλος άει κατά ταύτά πλέοι χαι ές χωρίον

3 ΟνγγνώμονανΟ] ανγγνωμ,ην Ρ || 4 φηαΐ Ηοβ8(Λ.] φήαεινΡ,

ονα. Ο βραΐΐο αηϊαβ νθΛϊ ναοπο Γβΐϊοίο | ποιεί] ποιεϊν Ο \ 6 έν]

έν τω Ο \\ 7 αύτη] αυτή V | γε ονα.. V || 15 ξνστρατιώτην Ο |[

18 οΰχ αν] οϋά'εν Ο || 19 ταττομενον] πραττάμενον V \ τοσαντα]

το Ταϋτα Ο || 21 άνέβλειίιαν Ο] άπέβλεψαννΡ || 25 έφρόντιξε Βελι-

οάριος] βεΐιοάριος έφροντιξεν Ο || 26 ταύτα] ταϋτα V | πλέει Ο
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ταύτδ προβορμίζοιτο. ηδει γαρ ώς έν μεγάλω βτόλφ, 2

άλλως τε καί τ\ν τραχείς βφίβιν άνεμοι έπιπέβοιεν,

έπάναγχες άπολείπεβ&αΐ τε των νεών πολλάς χαί

βχεδάννυβ%·αι ες το πέλαγος, ούχ εΐδέναι τε αύτών

5 τους κυβερνήτας δποίαις ποτε των ίμπροβ&εν αναγο

μένων επεβ&αι 'άμεινον. λογιβάμενος ονν έποίει τάδε. 3

τριών νεων, έν αϊς αυτός τε χαί ή θεραπεία επλει, τά

Ίβτία έχ γωνίας της ανω και ές τριτημόριον μάλιβτα

έχριβε μίλτφ, χοντούς τε δρ&ούς άναβτήβας έν πρύμνΐ}

ίο έχάβτί] άπεκρέμαβεν άπ' αυτών λύχνα, οπως εν τε

ημέρα χαί νυχτί αϊ τοϋ βτρατηγοϋ νήες έκδηλοι εΐεν

αϊς δη επεβ&αι τούς χυβερνήτας έχέλευε πάντας.

οντω τε των νεων των τριών ήγουμένων παντί τω 4

βτόλφ τετύχηκεν αυτών ούδεμίαν άπολελεϊφ%·αι. 5τε

Χ5 μέντοι έχ λιμένος άπαίρειν μέλλοιεν, έβήμαινον αύτοίς

αϊ βάλπιγγες τοϋτο.

Έχ δε Αβύδου άναχ&εϊβιν αύτοΐς άνεμοι βχληροϊ 5

έπιπεβόντες ήγαγον είς το ΣΙγειον. αύ&ίς τε νηνεμία

χρηβάμενοι βχολαίτεροι ές Μαλέαν η^λϋ-ον, έν&α δή Β 367

30 αύτοϊς ή νηνεμία %υνη^νεγχεν ές τά μάλιβτα. άτε γάρ 6

έν βτόλφ μεγάλω χαι ναυβιν ΰπερμεγέ&εβι, νυχτδς

έπιγενομένης, ή βτενοχωρ(α ζυνετάραξέ τε άπαντα και

ές έβχατον κινδύνου ήνεγχεν. ένταϋ&α οϊ τε κυβερ- 7

νήται καί οί άλλοι ναΰται άρετήν έπεδείζαντο, βοη

25 τε χαί πατάγφ πολλφ χρώμενοι καί τοις κοντοϊς διω-

&ούμενοι, έμπείρως τε άπ' αλλήλων τάς διαβτάβεις

1 5#ϊΐ] ή'ίη -Ζ* || 2 άνεμοι ίπιπίβοιεν νΡ] έπιπέβοιιν άνε

μοι Ο || 5 τονς κυβερνητας οτα.. V || 5—6 άναγομίνων ΡΟ] άγο-

μίνων V || 7 ΐπλη V || 8 καί 70] οω. Ρ || 11 εΓϊν] ήεν V, είναι Ο II

13 τί οπι. Ρ \ των νεώνλ τ&ν οω. Ο || 16 τοϋτο αϊ σάλπιγγες ΡΟ \\

18 ές Ο Ο 19 χρησαμένοις V | αχοΧίτεροι V, αχοΧαίτερον Ο ||

20 ή οτα. Ο \\ 22 έπιγινομίνης Ο || 23 χίνδννον V

Ρκοοοριυβ, βά. Κατιτγ. I. 24
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ποιούμενοι, ωβτε εΐ καΐ πνεύμα έπίφορον ή και άπ'

εναντίας αύτοΐς έπεγένετο, μόλις αν ο'ι ναύταί μοι

8 δοχεϊ βφας τε αντονς και τάς νανς διεβώβαντο. νυν

δε όντως ωβπερ εί'ρηται διαφυγόντες Ταινάρφ προβέ-

9 μιζαν, ή ννν Καινούπολις επικαλείται, είτα ίν&ένδε 5

ορμη&έντες Με&ώνη προβέβχον, ενρόν τε δλίγω πρό-

τερον τους άμφι Βαλεριανόν τε και Μαρτϊνον αντόβε

10 άφικομενονς. και έπει άνεμοι ονκ έπεπνεον βφίβι,

τάς μεν νανς Βελιβάριος ενταν&α ωρμιόε, το δε βτρά-

τενμα άπεβίβαβεν άπαν, και άποβάντας τούς τε 'άρχον- ίο

1ΐΡ·2ΐθτ«£ διεκόβμηβε και τονς ατρατιώτας διέταβΰε. ταντά

τε αντον διέποντος και άνεμων ήκιβτα έπιγινομένων,

έπήλ&ε πολλοίς των βτρατιωτών νόβφ διαφ&αρήναι

6% αίτιας τοιαβδε.

12 Ό της ανλής έπαρχος Ιωάννης φλανρός τε ην τον ΐ5

τρόπον και οντω δννατος [είς το προβαγαγεϊν] είς τό

. δημόβιον έπινοηβαι χρήματα ίπι λύμη άν%·ρώπων, ώς

13 ονκ 'άν %οτε εγωγε φράβαι ικανώς έ'χοιμι. άλλα ταΰτα

μεν και (ίν") τοις εμπροβ%-εν λόγοις έρρή&η, ήνίκα

14Β308 προς της Ίβτορίας ές τόδε ήγόμην τον λόγον. τά δε ίο

ννν οτω ποτ\ τρόπω τούτονς δή τονς βτρατιώτας διε-

ΐδ χρήβατο έρών έρχομαι, τον άρτον, φ δή μέλλονβιν

19 αϊ. I 134, 10 Ββ.

1 η V] ην Ρ, η Ο || 1—2 άπ' έναντίας] έπεναντίας Ρ \\

3 ννν] νννϊ Ο Ι 4 οντω Τ7" || 5 χενονπολις V | 8 έπέπνεον V]

'έπνεον ΡΟ || 9 ωρμιβεν Ρ || 10 άπεβίβαβεν Ρ γθο. πι. οοπ\, Ο]

έπεβίβαβεν V βί Ρ ρΓ. πι. || 11 διεχόβμει ΡΟ || 12 τϊ οπι. V ||

13 νόβω] νόμω Ο || 16 Ζπαρχος ΡΟ || 16 τό προοαγαγεΖν Ρ]

οπι. νό || 16—17 ϊ£5 τό δημ.] ές τό δημ. Ο || 19 χαΐ ζέν>] έν

ριη. οοάά., χάν ϋϊηά. | Ιμπροα&ε Ρ \ Χόγοις] χρόνοις Ο || 20 πρός

V] προ ΡΟ | τον- λόγου οπι. Ο || 21—22 διεχρήβατο V] οπι. Ρ,

ίχρηΰατο Ο ,:-.··■·.-
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έν τω βτρατοπέδω οί βτρατιωται βιτίζεβ&αι, δϊς μεν

έπάναγχες ές τον πνιγέα εΐβάγεβ&αι, έπιμελως δε

όντως όπτάβ&αι ωβτε έί,ιχνεϊβ%αΙ τε έπϊ πλείβτον και

μη χρόνω βραχεί διαφ&είρεβ&αι, τόν τε όντως όπτώ-

5 μενον άρτον ανάγκη έλάββω τον βτα&μον έλχειν, χαι

διά τοντο έν ταΐς τοιαΐβδε άρτοδαιβίαις εΐώ&αβιν οΐ

βτρατιωται τον βννει&ιβμένον βτα&μον το τεταρτη-

μόριον άποτέμνεβ&αι. Ιωάννης ονν λογιδάμενος οπως 16

έλάββω τε τα ξνλα χαι τον μιβ&Όν τοις άρτοποιοΐς

ίο ήββονα δοίη , χαι οπως οΐ ούχ ένδεης δ βτα&μος εί'η,

ώμον έτι τον αρτον ές το δημόβιον βαλανεΐον έβχο-

μίβας τον 'Λχιλλέα, ού δη ένερ&εν το πνρ καίεται,

χατα%έβ&αι έχέλενβε. χαϊ έπειδή άμωβγέπως όπτα- 17

β&αι έδόχει, έμβαλων %·νλαχίοις έν&έμενός τε έν ταΐς

ΐδ νανβΐν έβτελλε. χαι έπεϊ δ βτόλος ές Με&ώνην άφί- 18

χετο, διαρρνέντες οί άρτοι έπανήχον αν&ις ές άλενρκ,

ούχ νγι& μέντοι, βεβηπότα δε χαι ενρωτιώντα χαί

τινα όβμήν ήδη βαρεϊαν φέροντα, έχορήγονν τε αύτά 19

τοις βτρατιώταις προς μέτρον οϊς προβέχειτο ή τιμή

20 αντη, χοΐνιϊ,ί τε ήδη χαι μεδίμνοις την άρτοδαιβίαν

ποιούμενοι, τούτοις δε οί βτρατιωται ωρα δέρονς έν 20

χαορίω αύχμονς έχοντι βιτιζόμενοι ένόβηβάν τε χαι

αντών άπέ&ανον ούχ ή^ββον η πενταχόβιοΐ' δ δη χαϊ Β 369

τοις πλείοβι ζνμπεβεΐν έμελλεν, άλλα Βελιβάριος διε-

1 οί οπι. Ο | ίΙ?] διό Ο || 3 τε] τε καϊ Ο || 4—5 όπτόμενον V ||

5 Βλχειν νΟΡ οογγ.] ίχειν Ρ ρτ. τα. \\ 7 ξννει&ισμένον Ο ||

βτα&μονλ βτρατον Τ|| 9 τοις] γαρ Ο || 10 οί οπι. V || 12 άχιλαέαν |

χάεται Ο || 13 χα&έο&αι Ηθγϊγ. || 18 όδμήν Ο \ βαρεϊαν οπι. V ||

19 προς μέτρον οπι. Ο | προαέχειτο Ο βί ΒΓ&υη] προέκειτο ΥΡ\\

21 ίί] δη Ο || 22 ανχμονς ίχοντι] ανχμηρώ Ο \\ 23 άπέ&ανον

ούχ ήβαον η πεντακόοιοι ΎΡ ίη πιβχ^. Ο] έν όλίγω τω χρόνω

άπέ&ανον πεντακόσιοι Ρ ίπ οοηίβχίπ. || 24 άλλα ΫΡ ρΓ. πι.] ίί

μη Ρ οογγ. Ο
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κώλνβεν, άρτους αύτοίς έπιχωρίους χορηγείβ&αι κελεύ-

βας. βαβιλεϊ δε το πράγμα δηλώβας αυτός μεν ηνδο-

κίμηβεν, ού μην τινα τότε Ιωάννη ζημ(αν ήνεγχε.

21 Ταϋτα μεν δή όντως έγε'νετο. ίχ δε Με&ώνης

ύρμη&έντες άφίχοντο ές τον Ζαχυν&Ιων λιμένα, εν&κ

δη νδωρ τε έμβεβλημένοι οβον βφίβιν έ'Ε,ιχνεϊβ&αι

έμελλε το ΐΑδριατικόν πέλαγος διαπλέουβι χαΐ τά άλλα

22 παραβκευαϋάμενοι ϊπλεον. ανέμου δε βφίβι μαλακού

τε χαΐ νω&ρον κομιδη έπιπνεύβαντος έκχαιδεκαταϊοι

κατέπλενβαν της Σιχελίας ές χώρον έρημον, οΊ) το ίο

23 όρος εγγύς ή Αΐτνη άνέχει. έν δε τω διάπλφ τούτω

διατρίψαοΊν αντοίς ωβπερ είρηται, %ννέπεβεν άπαβι

διαφ&αρηναι τά ύδατα, πλην γε δη ού Βελιβάριός τε

24 αύτός χαϊ οι ξυμπόται επινον. τοντο γάρ διεβώβατο

μόνον η Βελιβαρίον γννη τρόπω τοιώδε. άμφορέας η

έ% νάλον πεποιημένονς ύδατος έμπληβαμένη οΐχίβχον

τε έχ βανίδων ποιήβαβα έν κοίλη νηΐ, έν&α δή τω

Ρ 211 ήλίψ έβιέναι αδύνατα ήν, ένταν&α ές -ψάμμον τονς

άμφορέας χατέχωβε, ταύτη τε άπα&ες το νδωρ διέμεινε.

τοντο μεν ονν όντως έβχε. «ο

ιδ'. Βελιβάριος δε, επειδή τάχιβτα ές τήν νήβον

άπέβη, άπορούμενός τε ήϋχαλλε και ε6τρεψεν αντοϋ

τήν διάνοιαν το μή εΐδέναι έπΐ τίνας ποτε άν&ρώπων

Β 370 τονς Βανδίλονς ΐοι, η όποίονς ποτε τά πολέμια, μηδ&

οτω τρόπω η δπό&εν ποτε βφίδιν δρμωμένοις πολε- 25

2 μητέα εΐη. μάλιδτα δε αύτόν οι βτρατιώται \υνετά-

3 μήν] μίνν | 6 ξαχινδίων Ο || 9 τεΡΟ] οπι.Γ | νο&ρον V |

■χομ,ιδή οηι.Ο || 12 ξυνέπαβενν. 8)ΐρβΓ80Γ. ϊγθο. πι. || 13 &ή] ϋι' ν\\

14 ξνμπότε Ο \\ 15 έμφορέας V || 16 νέλου Ο || 18 είαιίναι Ο \

άάννατον Ο || 19—20 τανττ]—ίβχε οπι. V || 22 ηαχαλε V || 24 μη

δέ] μη V, μη άε ΡΟ
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ραββον , κατωρρωδηχότες τε την νανμαχίαν καΐ προ-

λέγειν 'ήκιβτα αΐβχννόμενοι ώς, τ)ν μεν τις βφας είς

την γην αποβήβειε, πειράβονται άνδρες αγα&οϊ έν τη

μάχη γίγνεβ&αι, η\ι ιϊέ πολέμια πλοία έπ' αυτούς ΐοι,

5 ες φνγην τραπηβονται. ού γάρ οϊοί τέ είβι πολεμίόις

τε άνδράβι και ϋδαβι διαμάχεβ&αι. τούτοις ονν απα- 3

βιν άπορονμενος Προχόπιον τον αντον πάρεδρον

εβτελλεν ίς Σνρακούβας, πενβόμενόν τε η"ν τίνες τοϊς

πολεμίοις ένέδραι εΐβϊ προλοχίξονόαι τον διάπλονν η

ίο εν νήβω η έν ήπείρω, και δπη μεν της Λιβύης προβ-

ορμίβαβ&αι βφίβιν αμεινον αν είη, όπό&εν δε δρμω-

μένοις τον πόλεμον προς Βανδίλονς διενεγχείν ί,υνοΐ-

βει. έπάν δε τά εντεταλμένα ποιοΐη, έπανηχοντά οΐ 4

έχέλενεν ές Καύχανα το χωρίον ξυμμΐξαι, διακοβίοις

15 μόλιβτα βταδίοις Σνρακονβών διέχον, ον δη αύτός τε

χαΐ ό %ύμπας βτόλος ορμίόαβ&αι έμελλε, τω δ£ λόγω 5

τροφάς αντον έπεμπεν ώνηβόμενον, ατε των Γότ&ων

άγοράν βφίβιν έ&ελόντων διδόναι, ίόξαν τοΰτο βαβιλεΐ

τε Ίουΰτινιανώ καΐ ,Αμαλα6ούν%η τη Άταλαρίχον

2ο μητρι, ος τότε παις τε ων και νπο τη μητρι Άμα-

λαβούν&ΐ) τρεφόμενος είχε το Γότ&ων τε και Ίταλιω-

τών κρότος [ωβ'περ έν τω περι των Γότ&ων μοι γε-

γράψεταϊ]. έπειδη γάρ Θενδέριχος τετελεντήκει και ές 6

7 οί. ΤΙαβορΗ. I 189, 28

2 τις] τι V \ {ς ΡΟ \\ 7 άπορονμένοις Ο | αύτοΰ οοάά. ||

8 ουρράχοναα V, ανρραχούβας Ο || 11 &ν ΟΏΧ. Ο || 14 ξυμμίξαι

νθ Ο 15 σνρραχοναών ΥΟ || 17 ΐπεμπεν ώνηβόμενον Υτ\ ώνη-

αόμενον ϊπεμπεν Ο || 18—19 βααιΧείτε Ιονατινιανω ΥΟ] Ιονατινια-

νω βαβιίεϊ Ρ || 19 άταρίχον Ρ, άταλλαρίχον Ο || 20 τε οτα. Ο \\

20—21 ΆμαΧαΰονν&τι οτα. Ο || 22—23 ωαιιερ—γεγράψεται Ο]

οτη. V βΐ Ρ ίη οοηίβχίιι, ωαπερ—γίγραπται Ρ ίη τα&τ%., ίηοίπ-

βίί ΟηηβΙ || 23 τετελεντήχει ΥΟ] έτεέ-νηκει Ρ '.,··■,
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τον %·νγατριδονν Άταλάριχον , όρφανόν τον πατρός

ϊ)δη πρότερον γεγονότα, ή βαβιλεία ήκε, δειμαίνονβα

Β 371 ή 'Λμαλαβούν&α περί τε τω παιδί χαΐ τγι βαβιλεία

φίλον Ίονβτινιανόν ές τά μάλιβτα εταιριβαμένη τά τε

άλλα έπηκονεν αντώ έπιτάττοντι και τότε άγοράν δι- 5

δόναι τω βτρατοπεδω έπηγγέλλετο και έποίει ταντα.

7 Γενόμενος δε ίν ταΐς Συρακονβαις Προκόπιος και

ανδρός παρά δόξαν επιτυχών πολίτου μεν οί χκΙ

φίλον -υπάρχοντος έκ παιδός, έπ' έργαβία δε τη κατά

&άλαββαν από παλαιού εν Σνρακονβαις ωκημένον ίο

8 επν&ετο 3βων ίχρηξεν οντος γαρ δ άνήρ οΐκέτην

αντώ επέδειξε, τριταίόν ο'ι έκείνη τγι ημέρα εκ Καρ-

Ρ 212 χηδόνος ηχοντα, ός δη έφαβχεν ώς ονδέ τίνα προς

Βανδίλων ένέδραν τω βτόλω εδεβ&αι άξιον είναι

9 νφοράβ&αι. προς ονδενός γαρ εκείνους άν%ρώπων ΐ5

πεπνβ&αι βτράτενμα έπ' αυτούς ίν τούτω τω χρόνω

Ιέναι, άλλα και βτρατενβαβ&αι όλίγω εμπροβ&εν επί

10 Γώδαν εΐ' τι έν Βανδίλοις δραβτήριον ην. και διά

ταντα Γελίμερα πολέμιον ονδεν έννοούντα, Καρχηδό

νος τε καΐ των άλλων απάντων ώλιγορηχότα των έπι «ο

ϋ·αλάδόη χωρίων, έν Ερμιόνη διατρφην ϋχειν, η έβτιν

έν Βνξακίω ήμερων τεττάρων όδώ της ήιόνυς διέχονβα'

<ο6τε πάρεβτιν αντοϊς πλεϊν τε ονδεν δειμαίνονβι

δνβκολον καϊ προβορμίξεβ&αι εν&α αν αυτούς τό

11 πνεύμα χαλοίη. ταύτα Προκόπιος άκούόας της τε α

χειρός τον οίκέτον λαβόμενος έπι τον λιμένα έβάδιζε

2 ηχ$ν V || 3 άμαΧαβούν&α V || 7 ΰνρραχονΰαις }ήο βί ίηΪΓβ.

νθ || 9 έργααίαν Ο || 11 έπν&ιτο όΰων νθ] έπεν&ετο οσον Ρ |

13 τινα] τι Ο || 17 όλίγω ΡΟ] όλίγον V || 18 γώδαν Ο \ ιϊ τι

8ΐιρβΓ80Γ. ή τοι Ο || 21 ίρμηνιόνη V || 23 τϊ οίη. Ρ \\ 26 λαβά-

μ,ΐνος Ο
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τήν 'Λρέ&ονβαν, ίν&α δή οΐ το πλοϊον ώρμίξετο, πνν-

&ανόμενός τε τον άν&ρώπον 6νχνά και διερεννώμενος

ί'χαβτα. έββάς δε %νν αντώ ές τήν νανν α(ρεβ%·αί τε

τά Ιβτία εχέλενβε χαϊ πλείν κατά τάχος ές Καύχανα.

5 χαι επεί ό τον οΐχέτον δεβπότης επί της ήιόνος ■9,αυ-ΐ2Β372

μάξων εΐβτήχει δτι οΐ ονχ άπεδίδον τον άν&ρωπον,

άναβοήβας Προκόπιος, πλεονβης ήδη της νεώς, παρη-

τεϊτο μή οΐ χαλεπως £χειν χρήναι γάρ τον οΐκέτην 13

τω τε βτρατηγώ βνμμΐζαι και ες τήν Λιβύην τω βτρατφ

ίο χα&ηγηβάμενον ονχ ές μακράν είς τάς Σνραχούβας

έπανήχειν, χρήματα μεγάλα περιβαλλόμενον.

Άφικόμενοι δε ές τά Καύχανα ενρίβχονβιν άπαν- 14

τας έν πέν&ει μεγάλω. /Ιωρό&εος γάρ ό των εν

ΪΑρμενίοις καταλόγων βτρατηγος ένταν&α έτετελεντή-

15 χει, πολνν αντον πό&ον τω παντϊ βτρατοπέδω άπο-

λιπών. Βελιβάριος δε, επεί οί ο τε οίχε'της ές 'όψιν 15

ήλ&ε και τον πάντα λόγον έφραβε, περιχαρής γενό

μενος χαι Προχόπιον πολλά έπαινε'αας, εχέλενβε βημηναι

τον άπόπλονν ταϊς βάλπιγζιν. άράμενοΐ τε κατά τάχος 16

20 τά Ιβτία, Γαύλω τε και Μελίτη ταΐς νήβοις προβέβχον,

αϊ τό τε 'Αδριατικον χαι Τνρρηνιχον πέλαγος διορί-

ζονβιν. εν&α δή αντοϊς Ενρον πολύ τι πνεύμα έπι- 17

αεβον τη ύβτεραία τάς ναύς ές τήν Λιβύης άχτήν

ήνεγχεν ές χωρίον, ο δή Κεφαλήν Βράχονς τη βφετέρα

23 οϊ. Τηβορη. I 190, 14

1 οπι. Γ || 6 οι οιη. V \ έπιδίδον Ο || 9 ξνμμΐζαι Ο ||

10 ί? ΡΟ | βνρραχούβας ¥0 || 12 ίέ οπι. V \\ 14 άρμενίοις νθ ||

15 αντον αοάά. \\ 18 έχέλεναι ΥΟ] έκέίενι Ρ | 21 άβριαντιχόνν,

άδριατιχόν Ρ || 21—381, 9 ( Τν)ρρηνιχόν—νδωρ άββτβ,ηί ϊη Ρ

γ1ιιοΙ>ϊι8 ίοΐϊϊβ ϊηίθΓοΐβίδ, Γβοβη4. πι. βαρρίβίβ, βιιηί β οοάίοθ 1ί ||

22 ποίν οπι. V
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γλώββη χαλονβι 'Ρωμαϊοι. Καπούτβαδα γάρ ό τόπος

προβαγορεύεται , πέντε ημερών δδόν εύξώνω άνδρΐ

Καρχηδόνος διέχων.

ιε'. 'ΕπεΙ δε της ήιόνος άγχον έγένοντο, τά τε

Ίβτία κατατί&εβ&αι ό βτρατηγός έκέλενε και αγκύρας 6

Β 373 από των νεών άπορριψαμένονς άνακωχεύειν, τους τε

Ρ 213 άρχοντας βνγχαλέβας ες την αύτοϋ νανν ζύμπαντας

ϊ βονλην νπερ της άποβάβεως προϋ&ηχεν. έν&α δη

άλλοι τε λόγοι πολλοί έλέχ&ηβαν έφ' εκάτερα φέροντες

χαί παρελ&ων Αρχέλαος έλεί,ε τοιάδε ,,Τον μεν οτρα- ίο

,,τηγον την άρετην αγαμαι, ος χαί γνώμη παρά πολν

,,νικών ζύμπαντας και της εμπειρίας έπι πλεϊβτον

,,ηχων, έχων τε τό κράτος αύτός, ές μέβον μεν την

,,βονλην προν%*ηκε, κελεύει δε λέγειν ημών ε'καβτον,

,,ωβτε οπη αν άριβτα 'έχειν δοχη έλέβ&αι ημΐν δυνα- ΐ5

,,τοΐς είναι, παρόν αντώ γνώναί τε μόνφ τά δέοντα

3 ,,και κατ ' έζονβίαν έξηγεϊό&αι η βούλοιτο. νμών δε,

,,ώ άνδρες άρχοντες, (ονκ οΐδα όπως αν εΐποιμι ενπε-

,,τως), δανμάβειεν 'άν τις ότι μη πρώτος αύτός εχα-

4 ,,βτος προς την άπόβαβιν άπειπείν εβπενβε. καίτοι ζο

,,επίβταμαι ώς τό είβηγεϊβ&αί τι τοις ές κίνδννον

,,χα&ιβταμένοις όνηβιν μεν τω παραινέβαντι ονδεμίαν

,,Ιδία φέρει, ές αΐτίαν δε ώς τά πολλά περιίβταται.

ό ,,οί γάρ άν&ρωποι χαλώς μεν φερόμενοι είς την Ιδίαν

,,γνώμην η τύχην άναφέρονβι τά πραββόμενα, βφαλέν- 25

1 Καπούτβαδα] ΒοΗιηίάί ρ. 134

1 Καπούτβαδα Μβ,Ηγ.] ν,απούβαδα οοάά., οί. άβ αβάίί'. VI

οαρ. 6, 8 αΙ)ί οπιηββ οοιϋοβΒ 1ι&1>βιιί: χαπονδβαδά || 2 όδω Ο ||

6 άπορριψαμένονς] άποχρυψαμένους Ο || 7 ξνγχαλίΰας Ο | αύτοϋ

00(1(1. || 18 όπως] πώς Ο || 18—19 ινπιτώς V] εύπριπως Ο ||

24 ί5 Ο
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,,τες τον παραινέβαντα αΐτιωνται μόνον, είρήβεται 6

,,ίε ομως. αΐτίαν γάρ νποβτείλαβ&αι τονς περί βω-

,,τηρίας βονλενομένονς ονχ οβιον. βονλεύεβ&ε ες την 7

,,πολεμίαν άποβαίνειν, άνδρες άρχοντες" τίνι λιμένι

,,παραχατα&έβ&αι τάς νανς εννοονντες; η τίνος πόλεως

,,τείχει το ίχνρ'ον νπερ νμών αυτών εζοντες; η ονχ 8

,,άχηχόατε ώς ταύτην μεν την άχτήν έννέα ήμερων Β

,,όδον, λέγω δε είς Ίούχην εκ Καρχηδόνος, χατατείνειν

,,φαβιν, άλίμενόν τε παντελώς ονβαν χαΐ τοις άνεμους

,,ό'θίν αν έπιπνεύβαιεν έχχειμένην; τείχος δε ονδεν 9

,,ες παβαν Αιβύην ότι μη το Καρχηδόνος άπολέλειπται,

,,τοΰτο Γιξερίχον βονλενβαντος. προΰ&είη δε 'άν τις 10

,,ώ£ χαι τούτω τω χωρίω νδωρ το παράπαν ένδεϊν

.,λέγονβι. φέρε γάρ, εΐ δοχεί, χαΐ τι των Ιναντίων

,,νπο&έμενοι την διάγνωβιν ποιηβώμε&α. τονς γάρ 11

,,ές αγώνας καθι·0ταμ.£νοι>5 μηδέν προβδοχ&ν δύβχολον

,,οντε άν&ρώπινον οντε της των πραγμάτων φύβεως

,,αξιον. ην ονν άποβεβηχότων Ύ\μών είς την η"πειρον 12

,,χειμων έπιπέβοι, ονχ άνάγχη δνοϊν δάτερον ταΐς

,,νανβι ξνμβηναι, ^ ώς άπωτάτω διαφνγεϊν, η έπΐ της

,,άχτης άπολωλέναι ταύτης; είτα τις ημϊν των άναγχαΐων 13

,,γενήδεται πόρος; μηδείς ές έμΐ βλεπέτω τον της δα-

,,αάνης χορηγον Επαρχον. άρχην γάρ π&δαν της

,,νπονργίας έβτερημένην έπάναγχες ες ΰνομά τε και

,,πρόΰωπον Ιδιώτον άποχεχρίβ&αι. που δε ήμΐν των 14

,,οπλων τά περιττά χατα&εμένοις η αλλο τι των άναγ-

2 νηερβτείΐαοδαι Ο \ περί V] νπερ Ο || 3 οϊιχ οβιον οπι. Ο ||

6 νμ&ν V] ·ημ&ν Ο || 10 έπιπνενσαιιν βοηρβϊ] έπιπνεύβοιεν V,

ίηιπνεναειεν Ο |[ 12 βονίενααντος] βααιίενααντος V || 18 Ις Ο \\

19 έαιπέβη Ο | άνεΐν V || 21 ήμϊν V] νμ&ν Ο || 22 ϊίί Ο ||

23 νπαρχον Ο || 24 έατερημενον 0 \ 4ς οπι. V | 25 Ιδιώτον V]

οτα. Ο βραίίο ιιηίιιβ τβΛϊ νααιο ΓβΚοΐο | ημϊν Ο] ύμΐν V · ·,
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,,καίων δέχεβ&αι δεηβει προβιόντα τον βάρβαρον; άλλα

15 ,,ταΰτα μεν ονδε λέγειν καλόν όπη έχβηϋεται. εγώ

,,δε ήγοϋμαι χρήναι ημάς εν&ν Καρχηδόνος Ιέναι.

,,λιμένα γαρ ον πλείον η τεββαράκοντα βταδίους αντης

,,διέχοντα είναι φαβιν, ον δη Στάγνον καλονβιν, άφν- 5

,,λακτόν τε παντάπαβιν 'όντα χαΐ προς τον άπαντα

Β 375 ,,βτόλον Ίκανως πεφνχότα. ό&εν δη δρμωμένοις ήμΐν

10 ,,τόν πόλεμον διενεγχείν ον χαλεπόν εβται. οϊμαι δε

,,εγωγε ώς Καρχηδόνος τε ημάς εξ επιδρομής κρατή-

Ρ 214 ,,βειν εΙκός, άλλως τε και μακράν αντης άπολελειμμέ- η

,,νων των πολεμίων, και κρατήβαβιν ουδέν τον λοιπόν

17 ,,μοχ&ηρόν έϋεβ&αι. τά γαρ ανθρώπεια πάντα κατει

λημμένων των κεφαλαίων καταρρείν ουκ ες μακράν

,,εϊω&εν. ων δη πάντων ημάς ένζυμουμένους τά

,,βέλτιβτα αίρεϊ6ϋ·αι προόήκει." Αρχέλαος μεν το- ΐ5

βαντα είπε.

18 Βελιβάριος δε ελεί,εν ώδε ,,Μηδεϊς υμών, ώ ζυνάρ-

,,χοντες, έπιγνώμονος είναι τους λόγους οΐέβ&ω, μηδε

,,διά τοϋτο έν νβτάτω είρηβ&αι, ώβτε αντοϊς επεβ%·αι,

,,όποϊοί ποτ αν ώβιν, άναγκαϊον άπαβι γίγνεβ&αι. ;ο

19 ,,οβα μεν γάρ υμών εχάβτω δοκεϊ 'άριΰτα είναι άκήκοα.

,,προΰήκει δε χαϊ έμε όβα γινώβχω ές μέβον έ\ενεγκόντα

20 ,,οΰτω βυν ϋμϊν έλέβ&αι τά κρείββω. εκείνο δε

,,ΰπομνήβαι υμάς άξιον, ώς όλίγω πρότερον οι μεν

,,βτρατιώται δεδιέναι τε τονς έν τη %αλάββη κινδύνους «5

,,άντικρνς Φλέγον και ώς ές φυγην τρέψονται, ην νκνς

,,πολεμία έπ' αυτούς ϊοι, ήμεϊς δ& τον &εον {\τοϋμεν

3 ημας Ο] νμ&ς V \\ 5 ατάγνων V] αταδίων Ο || 11 καΐ

χρατήοααιν V] εΐ κρατήΰοναιν Ο \\ 14 ήρας] είς ήμ&ς V || 18 μη

δέ] μη δε οοίά. || 22 γιγνώαχω Ο || 23 ξνν Ο \\ 24 μεν] μεν

γάρ V
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,,γην την Λιβύης χαι την ές ταύτην άπόβαβιν είρη-

,,ναίαν ημίν έπιδεϊζαι. τούτων δε τοιούτων όντων, 21

,,&ί,υνέτων ανδρών ήγοϋμαι είναι ενχεβϋ-αι μεν παρά

,,τοϋ &εοϋ λαβείν τά βελτίονα, δεδομένων δε αυτών

„άποβεΙεβ%·αί τε και άπ' εναντίας Ιε'ναι. ην δε και 22

,,πλίουβιν ήμίν εύ&ν Καρχηδόνος βτόλος άααντήβτι

,,πολέμιος, τοις μεν βτρατιώταις κατά κράτος φεύγονβι

,,το μη μεμπτοίς είναι λελείψεται ' αμάρτημα γαρ προρρη- Β 376

,,&εν την άπολογίαν έφ' εαυτόν φερει' ήμίν δε και

,,διαβω&εϊβΊν ουδεμία βυγγνώμη. πολλών δε όντων, 23

,,ην έν ταΐς ναυβι μένωμεν, δυβχερών, έκεϊνο μόνον

,,Ίχανώς, οίμαι, λελέζεται, ω μάλιβτα δεδίττεβ%·αι ήμας

,,άζιονβΊ , τον χειμώνα έπαναβείοντες. ην γάρ τις 24

,,επιπέβοι χειμών, ανάγκη ταϊς ναυβϊν, ωβπερ φαβι,

,,δυοίν ζνμβήναι το έτερον, η πόρρω που της Λιβύης

,,διαφυγεΐν, η έπΐ της άχτης διαφ&αρηναι ταύτης,

,,τί τοίννν ως εκ τών παρόντων ελομένοις ημίν μάλλον 25

,,ξννοίβ'ει·, μάνας διεφ&άρ&αι τάς νανς, η αντοϊς άν-

,,δράβιν άπαντα άπολωλέναι τα πράγματα; χωρίς δε

,,τοντων νϋν μεν άπαραβχεύοις έπιπεβόντες τοις πολε-

,,μίοις κατά νουν, ώς το είκος, άπαλλάζομεν τά γάρ

,,πολέμια τω άπροβδοχητω δουλοϋβ&αι πέφυκε' μιχρον 26

,,δε νβτερον ^δη τών πολεμίων έν παραβχενη γεγονό-

,,των «ξ αντιπάλου ήμΐν της δυνάμεως 6 άγων έδται.

,,προβ&είη δε 'άν τις ως χαϊ ύπίρ αντης Ι'βως άγωνιεϊ- 27

,,6%-αι δεήβει της άποβάβεως, έχεϊνά τε ζητείν, ά νϋν

,,παρόντα ήμΐν ώς ονχ αναγκαία ές βουλην έρχεται.

2 ήμϊν V] νμϊν Ο || 4 βιίτίω Ο | αντων Όΐηά.] τι αντών

οοάά. || 6 άπηντήβει V \\ 8 μιμπτοϊς V] π$μπτοϊς Ο || 9 έφ' V]

άφ' Ο || 10 ξνγγνάμη Ο || 11 έν] καί Ο \ μιίνωμιν Ο || 15 6νιϊνν\\

23 ή'ίη οπι. V || 27 ημίν Ο] νμϊν V



380 ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΤΠΕΡ ΤίϊΝ ΠΟΛΕΜίϊΝ ΙΠ. 15.

28 ,,ην <ϊ£ χαϊ χειμών τηνιχαΰτα άγωνιζομένοις ημΐν έπι-

,,γένηται, ώς τά πολλά έν ΰαλάββη φιλεΐ γίνεδϋ-αι,

,,πρός τε τά κύματα χαϊ τούς Βανδίλους διαμαχόμενοι

29 ,,μεταμα&είν την εΰβουλίαν εΐΰόμε&α. φημι δη Ιγωγε

,,χρήναι άποβηναι μεν ί\μάς ές την ήπειρον αύτίχα δη 5

,,μάλα, ίππους τε αποβιβάζοντας χαϊ οπλα και εΐ τι

,,άλλο ές την χρείαν ήμίν άναγχαϊον είναι οΐόμε&α,

Β 377 ,,τάφρον #έ κατά τάχος 6ρύ%αι χαϊ χαράκωμα περιβα-

,,λεϊν ουδέν τι ^6οΌν οτον τις αν είποι τείχους εις

,,άβφάλειαν τ}μίν βυντελέβαι δυνάμενον , εκεϊ&εν δϊ ίο

,,δρμωμένους τον πόλεμον, ή"ν τις έπίοι, διενεγκεΐν.

ΖΟΡΖΙδ,,έπιλείψει δε ημας άνδρας άγα&ούς γινόμενους των

Επιτηδείων ουδέν, τοίς γάρ κρατοϋβι των πολεμίων

,,τδ χυρίοις είναι των έκείνοις προβηχόντων Συμβαίνει,

,,χαΐ ή νίκη πάντα περιβαλομένη τά χρήματα, έν&α α

,,άν κλίνη, κατατί&εβ&αι πέφυχεν. ωβτε ΰμΐν η τε

„0ωτηρία και η των άγα&ών περιουβία έν ταϊς χερβι

,,χεϊται.^

31 Ταϋτα Βελιβαρίου είπόντος ζυνέφαβάν τε και άπε-'

δέζαντο άπας ό ζύλλογος και διαλυ&έντες ώς τόχιβτα ν>

τήν άπόβαϋιν έποιήβαντο τριβι μάλιβτα μηβΐν ϋβτερον

32 η αυτοϊς έκ Βυζαντίου ό άπόπλους έγένετο. χαϊ

δείζας τι χωρίον έπι της ήιόνος δ βτρατηγος τοϊς τε

βτρατιώταις και ναύταις έκέλευε τήν τε τάφρον όρνβ-

33 βειν και το χαράκωμα περιβάλλεβ&αι. οΐ δε κατά 25

24 οί. ΤΙιβορΙι. I 190, 16

1 άγωνιζομ,ένοις Ο] άγομένοις V \\ 2 γίγνεο&αι Ο || 4 δη V

Οΐιηβί] ίί Ο || 6 τι] τοι Ο || 8—9 περιβαλεϊν V] βαλείν Ο ||

9 οτον τις αν ϋ] η ώς αν τις Ϋ\\ 10 ξ,νντΐλίααι Ο || 11 έπίοι V]
ίπήει Ο || 12 γινομένονς Ο || ■ 15 περιβαλλόμενη Ο || 20 σύλλο

γος Ο || 23 ίπϊΥ\ νπιρ Ο || 25 περιβάλιο&αι V
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ταύτα έποίουν. άτε δε 'όχλον πολλού εργαζομένου και τον

φόβον την προ&υμίαν εγείροντος και τον βτρατηγού

έγχελενομένον, αντί] τή ήμερα η τε τάφρος όρώρνχτο

χαϊ το χαράκωμα %νντετελεβτο και οι βκόλοπες κύκλω

5 πανταχόθεν \ννεπεπήχατο. έ'ν&α δη καί τι τοις την 34

τάφρον όρνϋοΌνϋι τετύχηκε θαυμάβιον ηλίκον. ύδατος

πολύ τι χρήμα ή γη άνηκεν, ον γεγονός τοντο εν

Βυξακίω πρότερον, άλλως τε καί τοϋ χωρίον άνυδρου

όντος. τοΰτο δη το ύδωρ ές παβαν χρείαν τοις άν-3όΒ378

ίο θρώποις και τοις άλλοις ζωοις έπήρκεβε. και βυνη-

δόμενος τω βτρατηγω Προκόπιος ελεγεν ώς ον δια

την χρείαν τη τον ύδατος περιουβία χαίροι, άλλ' ότι

οι ζύμβολον είναι δοκεΐ νίκης άπόνου και τοντο όφίδι

προλεγειν το θείον όπερ ουν χαί έγένετο. την μεν οτ>ν 36

15 νύκτα έχείνην ο'ι βτρατιώται Σύμπαντες εν τω βτρατο-

πεδω ηνλίβαντο, φνλακάς τε και τά άλλα ηπερ εΐώ&ει

ποιούμενοι, πλην γε δη ότι τομάτας πέντε εν νηί

έχάϋτη Βελισάριος έχέλενβε μειναι φυλακής ενεχα, και

τους δρόμωνας έν κύκλω αυτών όρμίζεβθαι, φυλαββο-

2ο μένους μή τις επ' αυτάς χαχονργηΊίων Ιοι.

ις'. Τύ[ δ\ ϋβτεραία, επειδή των βτρατιωτών τίνες

ές τούς αγρούς άναβαίνοντες των ωραίων ηπτοντο,

αυτών τε τά βώματα 6 βτρατηγός ον παρεργως ψιί-

βατο και ζυγκαλέβας απαντάς έ'λεζε τοιάδε ,,Τό μεν 2

9 οί. Ργοο. άβ αβάίί. VI 6, 9 (III 341, 7 βά. ϋϊηά.) || 21 οί.

Τΐιβορίι. I 190, 20

1 ταύτα] ταντά Ο || 9 Ιιϊηο ΓαΓβνΐΒ Ρ || 10—11 ξννηδό-

μενος ΡΟ || 12 η} οηι. Ο \ χαίροι Ρ] χαίρει V, χαίρειν Ο || 13 οί

οπι. Ρ | αίψβολον Ρ | απόνον) άηό νέον Ο I καϊ τοΰτο] χαϊ

ονα. Ο || 16 τ)περ] &πιρ Ο || 18 έχέλενοε νθ] έίέλενε Ρ || 20 αΰτά?]

αντονς Ο || 24 τοιάάε ΫΟ] τάδε Ρ
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„βιάξεβ&αι και τοις άλλοτρίοις βιτίζεβ&αι ταύτη μόνον

,,Ιν γε τοίς άλλοις καιροίς μοχ&ηρόν πεφνκέναι δοκεΐ,

,,οτι τό αδιχον έν αντω φέρεται" ννν δε τοβοντον

,,αύτώ της δνβκολίας περίεβτιν ωβτε, εΐ μή πικρόν

,,είπείν, τον τον δίκαιον λόγον περί έλάββονος ποιη- δ

,,βαμένονς τον έντεν&εν κίνδννον ήμας ήλίχος ποτέ

ΆΡϊΐβ,,έβτιν έκλογίζεβ&αι χρή. εγώ γαρ έκείνω μόνω τό

,,&αρρεϊν εχων είς τήν γήν ύμάς άπεβίβαβα ταντην,

,,οπ τοις Βανδίλοις οί Λίβυες, 'ΡωμαΙοι το άνέχα&εν

,,όντες, απιβτοί τε' εϊΰι χαΐ χαλεπώς έ'χονβι, κάί δια ίο

,,τοντο ωμην ώς οντ' 'άν τι των αναγκαίων ημάς επι-

Β 379 ,,λείποι οντε τι επιδρομής κακόν εργάβονται ημάς

4 ,,οί πολέμιοι, άλλα ννν αντη υμών η άχράτεια ταντα

,,είς τουναντίον ήμίν μεταβέβληχε. τονς γάρ Αίβνας

,,δήπον χατηλλά%ατε τοις Βανδίλοις, είς νμας αντονς α

5 ,,ήδη την τούτων περιαγαγόντες δνδμένειαν. φνβει

,,γάρ πρόβεβτι τοις άδιχονμένοις ή προς τονς βιαξο-

,,μένονς εχ&ρα, και περιέβτηκεν ΰμίν της τε υμών αυ-

,,τών άβφαλείας καΐ της των άγα&ών αφθονίας όλίγα

„αττα αργύρια άνταλλάζαβ&αι, παρόν νμΐν παρ' έκόν- 20

,,των ώνονμένοις τα επιτήδεια των κυρίων μήτε άδί-

,,κοις είναι δοκεΐν και φίλοις έχείνοις ές τα μάλιβτα

6 ,,χρήβ&αι. νϋν ουν πρός τε Βανδίλους ύμίν χαι

„Λίβυας ό πόλεμος εβται, λέγω δε έγωγε καΐ τον

„&εόν αυτόν, ον ούδείς άδικων ές έπικουρίαν παρα- α

7 ,,καλεΐ. αλλά παύβαβ&ε μεν τοις άλλοτρίοις έπιπη-

3 αντώ νί&ϊάβτ] αύτω οοάά. | 3 —4 τοαοντον αντώ νΡ] αντώ

τοαοντον Ό || 8 ίς' Ο || 11—12 οϋτ'—οϋτε] ονδ'—ούδε οοάά. |

ίπιΧείπει Ο || 12 έργάζονται Ο || 13 ή ΡΟ] οτα. V | ταντα] τοααντα 0||

14ήμΓν ν\νμϊνΟ || ΙδίςΟ || 16τοντων]τοντα>ν | περιαγαγάντες νθ]

περιάγοντες Ρ \\ 19χαΙ] ύχΟ || 20αττα ΎΟ || ΊΛ.ωνον\ι£νον$ν\ 22<ρί-

λονς Ο || 23 νμ,ϊν] ήμΓι* Ο | 25 Ο || 26—383, 1 έπιπηδωντες V βί
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,,δώντες, κέρδος δε άποβείβαβθε κινδύνων μεβτόν.

,,οντος γάρ έχείνος ό καιρός έοτιν έν ω μάλιβτα βω- 8

,,φροβννη μεν οία τε βώξειν, άχοβμία δϊ ές θάνατον

,,φέρει. τούτων γάρ έπιμελομένοις νμϊν ίλεως μεν ό

5 „θ·£05, εϋνους δε ό των Λιβύων λεώς, και το των

,,Βανδίλων γένος εύέφοδον έβται."

Τοβαντα εΙπών Βελιβάριος και τον ζύλλογον δια- 9

λύβας, έπει ήχονβε Σύλλεκτον πόλιν ημέρας δδον τον

βτρατοπέδον διέχονβαν έπι θαλάββη είναι έν τη έπι

ίο Καρχηδόνα φερούβη, ή~ς το μεν τείχος έκ παλαιού

καθηρημένον έτύγχανεν, οί ταύτη ωκημένοι τους

των οίχιών τοίχους πανταχόθεν άποφράζαντες δια τάς

των Μανρονβίων έπιδρομάς περιβόλου έφύλαϋδον

βχημα, των δορυφόρων ε'να Βοριάδην άμα των ύπα- Β 380

16 βπιβτών τιβιν έβτελλεν, έπαγγείλας αύτοίς της τε πό

λεως άποπειραβθαι και, ί)ι> ελωβι, κακόν μεν μηδέν

έν αύτη δραβαι, έπαγγείλαβθαι δε αγαθά μυρία, και

ώς έπι τη αυτών έλευθερία ηκοιεν, ωβτε εΐβιτητά τω

βτρατώ ές αύτην γενέβθαι. οι δε περί λύχνων άφάς 10

ίο άγχον της πόλεως γενόμενοι έν φάραγγί τε λαθόντες

διεννκτέρενβαν. εωθεν δε άγροίκων βύν άμάζαις ές

αύτην εΐβιόντων έπιτνχόντες βυνειβηλθόν τε βιωπη και

ούδενΐ πόνω την πόλιν έβχον. χαΐ έπεί ημέρα έγέ- 11

νετο, ούδενός θορύβου ήγηϋαμένον , τόν τε Ιερέα και

25 ει τι δόκιμον ήν %νγκαλέβαντες τάς τε τοϋ ότρατηγον

έντολάς άπήγγελλον, χαΐ τάς κλεϊς των εΐβόδων παρ'

εχόντων λαβόντες τω βτρατηγώ έπεμψαν.

Τηβορη.] έπειαπηάώντις ΡΟ || 12—13 άποφράξαντες—περιβόλου

οπι. Ο || 14 βοριάάην V] βοραΤδην ΡΟ || 17 άπαγγείλαα&αι Ο |

18 αυτών] αυτή Ο | 21 ξ,νν Ο || 22 αυνειαήλ&όν τε βοιΐρδί]

αννειαεΧ&όντες νΡ, ξυνεισελ&όντες Ο || 22—23 χαΐ ονδενϊ Ρ] ίν

ονάενΐ V, χαΐ οπι. Ο
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12 Ίη δε αύτη ήμερα και ό τον δημοβίου δρόμου

έπιμελούμενος ηντομόληδε παραδονς τονς δημοβίονς

ζνμπαντας ίππους, ζυλληφ&έντα δε και τινα των ες

τάς βαβιλικάς αποκρίσεις άεΐ βτελλομένων, ους δη

βεριδαρίους καλονβι, κακόν μεν ούδεν ό βτρατηγος 5

εδραβε, χρυβω δε πολλω δωρηβάμενος και πιβτά λα

βών τάς επιβτολάς ένεχείριβεν, άβπερ Ίονβτινιανος

βαβιλενς προς ΒανδΙλους εγρα-ψεν εφ' ώ τοις Βανδί-

13Ρ2ΐ7λων άρχονβι δούναι, έδήλον δε ή γραφή τάδε ,,Οντι

,,Βανδίλοις πολεμείν εγνωμεν οντε τάς Γιξερίχον ίο

,,βπονδάς λύομεν, άλλα τον νμετερον τνραννον χα&-

,,ελεϊν έγχειροϋμεν , δ? των Γιξερίχον δια&ηκών δλι-

Β 381 ,,γωρήβας τον μεν βαβιλέα υμών κα%·είρ%ας τηρεί, των

„δε αυτόν βυγγενων ους μεν βφόδρα έμίβει κατ

,,άρχάς έκτεινε, τονς δε λοιπούς τάς 'όψεις άφελόμενος α

,,έν φνλακ'η εχει, ονκ έών &ανάτω καταλνβαι τάς

14 ,,βνμφοράς. βνλλάβεβ&ε τοίνυν ήμϊν και βννελεν-

,,&εροντε ϋμ&ς αύτούς οϋτω μοχ&ηρ&ς τυραννίδας,

,,οπως αν δννηβ&ε της τε εΙρήνης καΐ της έλεν&ερίας

,,άπόναϋ&αι. ταντα γάρ νμϊν παρ' ήμών εβεβ&αι 2ο

15 ,,προς τον &εοϋ τά πιβτά δίδομεν." τοβαϋτα μεν τά

βαβιλεως γράμματα έδήλον. δ #έ ταντα παρά Βελι-

βαρίου λαβών έζενεγκεϊν μεν είς το φανερον ονκ

1 οί. Τΐιβορίι. I 191, 7

1 δρόμον] Ιπποδρόμον Ρ ϊη πΐ3.ι·£. || 2 έπιμελόμενος Ρ |

5 βιριδαρίονςΫ θί ΤΗβορΗ.] βερεδαρίονς Ρ, βαριδαρίονς Ο | ούδεν

δ ατρατηγός] δ βτρατηγός ούδεν 'Ο || 7 ίνεχείρηαεν Ρ \\ 10 ούτε

τάς] οϋτε δε τ&ς V, ονδε τάς ΡΟ || 11 νμέτερον] ήμέτερον Ρ Κ

14 ξυγγενων Ο || 16 Εχει] ίαχεν Ο | χαταλύααι V || 17 ξνμφοράς Ο \

ξνΙΙάβεα&εΡ.Ί || 17—18 ξννελευ9εροντε ΡΟ || 20 άτιόναο&ε Υ\

21 δίδωμεν Ρ \ μεν όπα. V || 23 & Ο
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έτόλμηβε, λά&ρα δε τοις φίλοις έπιδείζας ονδίν ο τι

και λόγου άξιον διεπράζατο.

ιζ. Βελιβάριος δε ώς ές παράταζιν ωδε διακοβμη-

6ας το βτράτενμα την έπΐ Καρχηδόνα εβάδιξε. των

5 δ' νπαβπιβτων τριακοβίονς άπολέζας, άνδρας άγα&ονς

τά πολέμια, Ιωάννη παρέδωκεν, ος οΐ έπεμελεϊτο της

περί την οΐκίαν δαπάνης" όπτίωνα τοντον καλονβι

'Ρωμαίοι, άνήρ δε Ί)ν Αρμένιος μεν γένος, ζ,ννέβεως 2

ί« χαι άνδρόας ές τό άκρότατον [μάλά\ ηκων. τοντον

ίο δη τον Ίωάννην έκέλενβε τή βτρατια ήγείβ&αι, ονχ

$66ον η κατά εϊκοόι βταδίονς διέχοντα, και η"ν τι πο-

λέμιον ίδοι, κατά τάχος βημηναι, οπως δη μη άπαρά-

βκενοι ές μάχην κα&Ιβταβ&αι άναγκάξοιντο. τονς δε 3

ξυμμάχονς Μαββαγέτας έκέλενε τοοΌντοις τ) και πλείοβι

15 βταδίοις άπέχοντας αεί κατά το άριβτερον μέρος την

πορείαν ποιεϊδ&αι' αντος δε οπι6%·εν μετά των άρίβτων

έβάδιξεν. νπώπτενε γαρ έκ της Ερμιόνης Γελίμερα 4

ϋφίβιν ίπόμενον οϋκ ές μακράν έπι&ήβεβ&αι. κατά Β 382

γάρ το δεζιον μέρος ούδεν ήν δέος ον πόρρω της

20 ήιόνος πορενομένοις. τοις δε νανταις έπήγγελλε παρα- 5

κολονϋ·εΐν τε αεί και τον βτρατεύματος μή πολν

διεβτάναι, άλλ' έπιφόρον μεν γινομένον τον πνεύματος

χαλάβαντας τά μεγάλα Ίβτία τοις μικροϊς, δ ί·ή δόλω-

3 οί. ΤΗβορΙι. I 191, 9 || 23—386, 1 χαλάααντας—επεβ&αι]

8ηϊ<1. β. ν. δόλωνες

2 διεχράξατο] ίπράξατο Ο || 5 ί'] #έ Ο, άβίθηάαπι οοηί.

ΟΙιπΒί; || 7 πϊρΐ] έπΐ Ο | οίχείαν Ρ"|| 8 ίέ] μεν V \ άρμένιοςνΟ ||

9 άνδρείας ΡΟ | άκρότατον V] άκρότατον μάΧα Ρ, άκρότατον

μάΧιβτα Ο || 10 δη] 9ε Ο | ίκέίευε Ρ \\ 17 νπώπτενον V ||

23 ίβτία] άρμενα 8ηιά. | τοις μικροϊς Οίη. V

ΡΕΟΟΟΡΠΙ8, βά. Η&ΟΓ7- I. 25
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νας χαλονβιν, επεΰ&αι, λωφήβαντος δε παντελώς τον

άνεμου βιάξεβ&αι δβον οιοί τε ωβιν έρέββοντας.

6 ΕΙς δε Σύλλεχτον άφιχόμενος Βελιβάριος βώψρονάς

τε τονς βτρατιώτας παρείχετο χαΐ ούτε αδίκων χειρών

ίίρχοντας οντε τι 'άπο τρόπον εργαζομένους, αυτός τε 5

πραότητα χαι φιλαν&ρωπίαν πολλών ένδειχννμενος

ούτω τους Αίτνας προβεποιήβατο &6τε τον λοιπόν

Ρ 218 χα&άπερ εν χώρα οίχεία. την πορείαν ποιεϊβ&αι, οντε

νποχωρονντων των ταύτη φχημένων οντε τι άποχρνπτε-

β&αι βονλομένων , άλλα χαΐ άγοράν παρεχομένων χαι ίο

τά 'άλλα τοίς ατρατιώταις % βούλοιντο νπηρετούντων.

7 όγδοηχοντα δε βταδίονς άννοντες είς ημέραν εχάβτην

αχρι ές Καρχηδόνα διετελέβαμεν , τ) χατά πόλιν, αν

οντω τύχη, ί) έν βτρατοπέδω έχ των παρόντων ώς

8 άβψαλέβτατα ανλιξόμενοι. οντω γοΰν διά τε Λέπτης ΐ5

πόλεως χαι Άδραμητον ές Γράββην το χωρίον άφιχό-

με&α, πεντήκοντα και τριαχοβίονς βταδίονς Καρχη-

9 δόνος διέχον. έν&α δη βαβίλειά τε ήν τον Βανδίλων

ηγουμένου χαι παράδειβος χάλλιβτος απάντων ών

ΐ0Β383ήμεΐ? ί'βμεν. ταΐς τε γαρ χρήναις χομιδη χατάρρντός ίο

εβτι χαϊ αλβονς έχει πάμπολν χρήμα, δπώρας δε τά

δένδρα μεδτά έβτι ζύμπαντα' ωβτε των βτρατιωτών

ί'χαΰτος την χαλνβην έν δένδροις όπώρας έπήζατο χαι

10 Γράαοην] δοΐιπιϋί ρ. 135

3 ίς Ο Ι 4—5 ο#Τ£—ο#τί] ονδί—ονδ£ οοάά. \\ 6 χαΐ φιλαν&ρω-

πίαν ποΧλην V] πολλήν χαϊ φιλαν&ρωπίαν ΡΟ || 7 Αίβνας]

λίβας Ρ | ωατι] ωοπερ Ο || 12 άννσαντες Ο \ έ$ ήμ,έραν Ο ||

13 αχρις Ρ || 14 τύχη V] τνχοι ΡΟ || 16 γράβαην Ρ] γραίβην V,

γράβτην Ο, Χράβιν ΊΊιβορΙι. || 17 πεντήκοντα] δχτώ ΤΗβορΙι. ||

19 παράδειββος Ρ || 20 ημείς ομ. V || 22 ίατι V] εΐΰι ΡΟ \\

23 όπώροις V



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕϋΟ νΑΝϋΑΙΛΟΟ I. 17.] 387

των καρπών τηνιχάδε ωραίων όντων ές χόρον μεν

αντων άφίχοντο πάντες, αί'β&ηβις δε βχεδόν τι της

δπώρας έλαύβουμένης ού γέγονε.

Γελίμερ δε, έπεί έν Ερμιόνη το πρώτον παρόντας 11

5 ηχουβε τους πολεμίους, γράφει προς τον άδελφον

Άμμάταν ές Καρχηδόνα, Ίλδέριχον μεν χαϊ άλλους,

οοΌνς είτε χατά γένος εί'τε άλλως αύτω προβήχοντας

έν φυλαχη εχει, άποχτινννναι, αύτον δε τούς τε Βαν-

δίλους χαϊ εϊ τι 'άλλο μάχιμον εν τη πόλει ήν ίν

ίο παρααχευη ποιήβαβ&αι, όπως των πολεμίων έν βτενοϊς

γενομένων άμφΐ το της πόλεως προάβτειον, δ Αέχιμον

χαλονβιν, άμφοτέρω&εν %υνιόντας χνχλώόαβ&αί τε αυ

τούς χαί βαγηνενβαντας διαφ&εϊραι. Άμμάτας δε χατά 12

ταΰτα έποίει,χαΐ τόν τε Ίλδέριχον,ξυγγενή 'όντα, καϊΕύα-

ΐδ γέην άπέκτεινε χαϊ των Αφνων οβοι αύτοϊς έπιτήδειοι

ηβαν. Όάμερ γαρ ήδη έ% άν&ρώπων ήφάνιβτο. τούς 13

τε Βανδίλους έ%οπλίβας, ως είς χαιρον έπι&ηβόμενος,

έν παραβχευη έποιήβατο. Γελίμερ δε όπι6&εν, ού 14

παρέχων ημϊν αΐβ%ηβιν, εΐπετο, πλήν γε δη ότι έν τη

2ο νυχτϊ ταύτη, η έν Γράββη ηύλιβάμε&α, χατάβχοποι

έχατέρω&εν Ιόντες ζυνέμιζαν, πλήζαντές τε αλλήλους

ές το βψέτερον βτρατόπεδον έχάτεροι άπεχώρηβαν, χαϊ

ταύτη γέγονεν ημϊν φανερον ού πόρρω είναι τούς

14 οί. Τηβορη. I 191,25. νΐοί. Τοηη. &<ϊ 8,. 534. Οηι-οη. πιίη.

II 299. Ζοη&Γ. ΠΙ ρ. 277

2 έψίχοντο Ο || 5—6 γράψει ές χαρχηδόνα προς τόν άδιλφόν

άμμάταν ΡΟ || 6 άμμάταν ΡΟ] άμμάτων V, Άματαν Τΐιβορίι. |

8 άποχτειννναι V, άποχτιννναι Ρ, άποτιννύναι Ο ρΓ. πι., άπο-

χτειννϋναι Ο ρΓ. πι. οοιτ. || 11 γινομένων ΡΟ \ δεχιμόν V, δόχι-

μον Ο Β 14—15 εύαγένην Ο || 16 όάμερ Ρ] ό αμερ ΚΟ || 17 ώί

ίίί] καί Ο || 20 γράατη Ο

25*
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15 πολεμίους, έν&ένδε ημίν πορευομένοις τάς ναΰς έβο-

15 384 ρ&ν αδύνατα ί)ν. πέτραι γαρ νψηλαί, πόρρω της 9α-

λάββης διήχουβαι, περίοδον τοίς πλέονβι πολλω μέτρω

εργάζονται, και αχρα άνέχει, εντός τον Έρμου πό-

16 λιβμά έότι. Βελιβάριος ονν Άρχελάω τε τω ίπάρχω 5

(χαΐ Καλωνύμω τφ ναυάρχω) έπέύτελλεν ές Καρχη

δόνα μεν χαταίρειν, βταδίους δ^ άμφι τούς δια-

17 χοβίους απέχοντας αχρι αυτός χαλέβη μένειν. έχ δε

Γράβϋης έζαναβτάντες τεταρταίοι ές Λέχιμον άφιχό-

με&α, βταδίοις έβδομηχοντα Καρχηδόνος άπέχον. ίο

Ρ 219 ιη. Έν δε δη τη ημέρα ταύτη Γελίμερ τόν άνε-

ψιόν Γίβαμοΰνδον έχέλευεν άμα Βανδίλων διβχιλίοις

φ&άνοντα τό αλλο βτράτευμα χατά τό εύώνυμον μέρος

Ιέναι, δπως Άμμάτας μεν έχ Καρχηδόνος, Γελίμερ δε

αυτός 'όπιΰ&εν, Γιβαμοϋνδος δε έχ των έν άριβτερφ ΐ5

χωρίων ές ταντό ζννιόντες ραον #τ) χαι άπονώτερον

2 την χύκλωβιν των πολεμίων ποιηβονται. έμοί δε τά

τε &εΐα χαΐ τά άν&ρώπεια έν τω πόνω τούτω έπηλ&ε

%·αυμάβαι, οπως ό μεν &εός, πόρρω&εν όρων τά έβό-

μενα, υπογράφει οπη ποτε αύτω τά πράγματα δοχεϊ μ

άποβήβεβ&αι, οι δε άν&ρωποι τ\ βψαλλόμενοι τ\ τά

δέοντα βουλευόμενοι ούχ ϊβαβιν οτι έπταιβάν τι, αν

ούτω τύχοι, η δρ&ώς έδραβαν, ίνα γένηται τη τύχη

6 ο£. Τηβορη. I 191, 30

4 τοϋ] τό τοϋ ΡΟ || 4—5 πτάλιβμά V || 5 τβ οζη. Ο | ««άρ

χω ΡΟ || 6 (καϊ Καλωνύμω τω ναυάρχω) βιιρρίβνϊ βχ Τηβορηβ,ηβ |

8 αχρι ΓΟ] αχρις ον Ρ '\ καλέαει Ο || 9 Γράααης] δράασης Ο ||

10 αταδίους Ο βί Τηβορη. | άηέχονβαν Ο || 11 ίή οία. Ο ||

12 γιβάμοννδον ηίο βί ϊηίτίΐ ραββίπι V, Κιβαμοϋνδον Τηβορη. ||

13 ιύώννμον μέρος] μέρος τό ινώνυμον Ο \\ 15 έν Ο] οτα. ΥΡ

Τηβορη. || 17 ποιησονται V] ηοιηαωνται ΡΟ || 18 άν&ρώπεια\

άνΤνα Ο || 20 ύπογράφη Ρ
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τρίβος, φέρονβα πάντως έπϊ τά πρότερον δεδογμένα.

εΐ μη γαρ Βελιβάριος ούτω διωκηβατο την παράταζιν, 3

τους μεν άμφι τον Ίωάννην προτερηβαι χελεύβας,

τους δε Μαββαγέτας εν άριβτερα της βτρατιας Ιέναι, Β 385

5 ονκ 'άν ποτε διαφνγείν τονς ΒανδΙλονς Ιβχνβαμεν.

και τούτων δε ούτω Βελιβαρίω βεβονλευμένων , εΐ 4

τον καιρόν Άμμάτας διεφύλαζε χαι μη τούτον τεταρτη

μόρια) της ημέρας μάλιβτα έφ&αβεν, ούχ αν ποτε ούτω

Βανδίλοις διεφ&άρη τα πράγματα" νυν δ\ Άμμάτας 5

ίο προτερηβας άμφΐ μέΰην ημέραν ές Αέκιμον ήκε,

μαχράν άπολελειμμένων ημών τε χαι τον Βανδίλων

Στρατεύματος, ον τούτο μόνον άμαρτήβας, οτι ούχ έν

δέοντι άφίχετο χρόνω, άλλα και το Βανδίλων πλη&ος

έν Καρχηδόνι άπολιπών, άπαγγείλας τε ώς τάχιβτα ές

15 το Λέκιμον η^κειν, αύτός |ί>ν δλίγοις χαϊ ονδε άριβτίν-

δην ξ,ννειλεγμένοις τοις άμφΐ τον Ίωάννην ές χείρας

ήλ&ε. χαι χτείνει μεν των άρίβτων δώδεχα έν τοίς ο

πρώτοις άγωνιξομένονς , πίπτει δε χαϊ αύτος, άνηρ

άγα&ος έν τψ έργω τούτω γενόμενος, χαι η μεν 7

2ο τροπή, έπει Άμμάτας έπεβε, λαμπρά έγεγόνει, φεύγον-

τες δ} χατά χράτος οΐ Βανδίλοι άνεβόβονν απαντάς

τονς έχ Καρχηδόνος ές Λέχιμον Ιόντας. επορεύοντο 8

γαρ ούδενΐ χόβμω ονδε ώς ές μάχην %νντεταγμένοι,

αλλά χατά βνμμορίας, χαϊ ταύτας βραχείας" χατά

25 τριάκοντα γαρ τ) εΐκοβιν ιμβαν. ορωντες δε Βαν- 9

δίλονς τονς άμφι τον Άμμάταν φεύγοντας, χαϊ

2 μή γαρ] γαρ ί**ί Ο || 6 οντω Ο] οτη. V, οΰτως Ρ |

10 ηκιν V || 14 ίπαγγιίλας Ο \ ώς τάχιατα οια. V || 15 το οτα. Ο |

βέκιμον νθ] δέκιον Ρ || 17 των] αΊιτων Ο \\ 21 βανδίλοι Ιιίο βί

ίη£τ8, ραββΐπι Ο || 22 ίκ Καρχηδόνος ΡΟ] έν καρχηδόνι V |

24 ξνμμορίαν Ο \\ 25 τριάκοντα γαρ] γαρ τριάκοντα γαρ V \

ί](ΰαν] ίιααν V
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οίόμενοι τονς διώκοντας παμπλη&εϊς είναι, τρέψαντες

10Ρ220τ« νώτα βννέφενγον. Ιωάννης δε και οί %νν αντώ

οΐς αν έντύχοιεν κτείνοντες άχρι ές τάς Καρχηδόνος

11 πύλας άφίκοντο. καΐ γεγονε φόνος Βανδίλων ίν τοις

Β 386 εβδομήκοντα βταδίοις τοβοντος ωβτε εΐκάξειν τονς 5

δεωμένονς διβμνρίων πολεμίων το έργον είναι.

12 Κατά δε τον αντόν χρόνον Γιβαμοννδός τε χα.1

οι διβχίλιοι η\ον Ις Πεδίον 'Λλών, δπερ τεββαράκοντα.

μεν βταδίοις τον /Ιεκίμον απέχει έν άριβτερα είς Καρ

χηδόνα ίόντι, άνϋ-ρώπων δε καΙ δένδρων και άλλον ίο

ότονοΰν ερημόν έβτι, της τον ύδατος άλμης άλλο

ονδεν ένταν&α πλην τονς άλας έώβης γίγνεβ&αι'

έν&α δη τοις Ονννοις περιπεπτωκότες άπώλοντο πάν-

13 τες. ην δέ τις έν τοις Μαββαγέταις άνήρ, άνδρίας

μεν και Ιβχύος εν ηκων, δλίγων δε ηγούμενος ανδρών 15

ούτος είχε γέρας εκ πάτερων τε και προγόνων έν π&βι

τοις Ονννικοϊς δτρατεύμαβι πρώτος είς τονς πολεμίονς

14 εΐββάλλειν. ον γαρ ην δεμιτόν άνδρι Μαββαγέττ]

προτύψαντι εν μάχη τών τινα πολεμίων λαβείν, %ρίν

γε δη τινα έκ ταύτης της οΙκίας ές τονς πολεμίονς 2ο

15 τών χειρών άρζαι. ούτος άνήρ, έπει τά βτρατεύ-

ματα ον πόρρω άπ' αλλήλων εγε'νετο, έζελάβας τον

ΐππον, τον τών Βανδίλων βτρατοπεδον μόνος ώς έγγν-

7 οί. ΤΗβορΗ. I 192, 17 |[ 13 ΟΙιτοη. πιίη. Π 299, 23

2 βννέφενγον Ο || 6 Φΐωμένονς] τε&εωμ,ένονς V \ δνβμν-

ρίων Ρ || 7 χρόνον V] τρόηον Ρ ίη οοηίβχϊιι, γρ. χρόνον Ρ χη

πΐ8,ι·£., οιη. Ο || 8 δναχίλιοι Ρ || 9 ΡΟ || 11 οντονονν Ο ||

12 τους Ο] τον ΤΡ || 13 άπώλλοντο V || 14 άνδρείας ΡΟ ||

15 όλίγω Ο \\ 17 & ΡΟ || 18 ίββάλλειν ΡΟ || 19 λαβείν 70] βα-

Ιεϊν βιιρβΓΒΟΓ. λαβείν Ρ || 21 οντος δ V | έπεί V] έπειδή ΡΟ |

22 ού] ίν Ο || 22 άπ' ΡΟ] οιη. Γ|| 23—391, 1 έγγντάττι Ο
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τάτω εβτη. οΐ δε Βανδίλοι, η την τον ανδρός εύψν- 16

χίαν καταπλαγέντες η καί τι τους πολεμίους υποτοπή-

ϋαντες ές αυτούς μηχανάβ&αι, ούτε κινεϊβ&αι ούτε

τον άνδρα βαλειν εγνωβαν. οιμαι δϊ αυτούς ούπώποτε 17

5 Μαββαγετων μάχην εν πείρα έχοντας, άκούοντας δε

χομιδη μάχιμον το ε&νος είναι, ούτω δη κατορρωδηΰαι

τον κίνδυνον. άναβτρέψας δε ές τους όμοφύλους δ αν- 18

δρωπος ελεξεν, ώς δ &εός βψίβιν ετοψον βρώβιν Β 387

τους γένους τούβδε πεμψειεν. ούτω όρμωμένους 19

ίο αυτούς οι Βανδίλοι ονχ ύπέμειναν, άλλα λύβαντες

την τά%ιν και Ϋμιιβτα ές άλκην Ιδόντες άπαντες αΐδχρώς

διεφ&άρηβαν.

ι&'. Ήμεϊς δε των γεγονότων ονδ' δτιοϋν πεπυβ-

μένοι έπϊ τό Λέκιμον ηειμεν. Βελιβάριος δε χώρον

ΐ5 Ιδων ές βτρατόπεδον Ικανώς πεφυχότα, πέντε καί τριά

κοντα βταδίοις τοϋ Αεχίμου διέχοντα, χαράκωμα τε

αύτώ περιέβαλεν ευ μάλα πεποιημένον καϊ τούς πεζούς

απαντάς ένταϋ%-α χαταβτηβάμενος άπαν τε ζυγκαλέδας

το βχράτευμα ελεζε τοιάδε ,,Ό μεν της αγωνίας χαιρός, 2

2ο ,,ανδρες βνβτρατιώται, §δη πάρεβτιν αΐβ&άνομαι γαρ

,^προβιόντας -ημΐν τούς πολεμίους" τάς δε ναϋς ώςπορρω-

,,τάτω ημών ή τοϋ τόπου ψύδις άπηνεγχε' περιεβτηχε Ρ 221

„ί« ημϊν η της βωτηρίας έλπϊς έν ταϊς χερβϊν ούβα.

,,ού γάρ έβτιν ου πόλις φιλία, ουκ άλλο ούδεν όχύρω- 3

25 ,,μα, οτω δ-η και πιβτεύβαντες τό ϋ·αρρεϊν νπερ ^μών

2—3 ΰποτοπάσαντες Ο [| 3 ο·ίίτί—οϋτϊ] οΰάε—οΰί£ οοάά. [|

4—7 οϊμαι—κίνδννον ϊηο1νιάβη(1αιη ραΐαΐ ΟΙΐΓΪβί || 6 χατωρρω-

δηααι Ρ \\ 8 ίλφν νθ] ίλφν ώβί Ρ | βρώβιν ΥΡ ίη πΐ3,Γ£. Ο]

βρώμα Ρ ϊη οοηίβχίη. || 9 πέμψειν Ο } δρμωμίνονς V] ώρμη-

μένους ΡΟ || 10 βανδϊλοι Ο ]| 11 Ιδόντες οιη. Ο \ απαντάς Ρ ||

13—14 πεπεισμένοι Ο || 14 ηεμεν ΎΟ \ 16 Λεν.ίμου\ δρόμου Ο ||

17 περιίβαΧλεν Ρ || 20 ζυστρατιώται Ο || 21—22 πορρωτέρω Ο ||

22 τόπον] κόπου Ο \\ 24 ού πόΐις] οΰ πόλις, ού Ο
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4 ,,αύτών εζομεν. άλλ ' εΐ μίν άνδρες άγα&οι γενοίμε&α,

,,εΐκος αν είη και περιέβεβ&αι ημ&ς τω πολεμώ των

,,έναντίων ·ί)ν δε τι μαλαχιζοίμε&α, λελείψεται ημϊν

,,νπό Βανδίλοις γεγενημένοις αΐβχρως διεφ&άρ&αι.

5 ,,καίτοι πολλά ημϊν εφόδια προς την νίκην έβτί' τό

,,τε δίκαιον, μεϋ-' ον προς τους δνϋμενείς ηκομεν (τά

,,γάρ ημέτερα αύτών κομιούμενοι πάρεβμεν), χαι το

,,τών Βανδίλων ίς τον βφών αύτων τύραννον εχ&ος.

Β 388,,^ τε γάρ τον &εον ί,νμμαχία τοις τά δίχαια προτει-

,,νομένοις προβγίνεβϋ-αι πέφνχε χαι ϋτρατιώτης τω

,,κρατονντι δύβνονς άνδραγα&ίξεβ&αι ουκ έπίβταται.

7 ,,χωρίς δε τούτων ημείς μεν Πέρβαις τε και Σκύ&αις

,,τον άπαντα ώμιλήβαμεν χρόνον, οί δε Βανδίλοι, έξ

,,δτον Λιβύης έκράτηβαν, ονδένα πολέμιον οτι μη

8 ,,γνμνούς Μανρονβίονς τε%·έανται. τις δε ούχ οίδεν

,,ως έργον παντός μελέτη μεν ες έμπειρίαν, αργία δε

,,είς άμα&Ιαν φέρει; το μεν ονν χαράκωμα, 8&εν ημάς

,,τον πόλεμον διαφέρειν δεηβει, ώς άριβτα ημϊν πεποιη-

9 ,,βδαι ζνμβαίνει. πάρεβτι δε ημϊν τά τε οπλα χαι

,,τά άλλα πάντα, οϋα φέρειν ούχ οίοί τε έϋμεν, έν-

,,ταν&α κατα&εμένοις ίέναι, και άναβτρέψαντας αν

10 ,,έν&άδε ημας ούδεν των έπιτηδείων έπιλίποι. εύχομαι

,,δε νμων εκαϋτον της τε οίκείας αρετής καϊ των κατά

,,τον οίκον άναμνηβ&έντα ούτω δη καταφρονήματι έπι

,,τονς πολεμίονς χωρεϊν.ίί

1 γινώμι&α 7Ρ || 2 καϊ V] χαν ΡΟ || 4 αίβχρως νθ] ονα. Ρ||

δ ημϊν ροβϊ νίχην ίταηβροηϊΐ Ο | ίφόδια προς την νίχην V]

προς την νίχην έφόδια ΡΟ || 7 χαΐ τό] άπό Ο || 8 τόν] τό Ρ |

αϊτών οτα. Ο || 12 μίν οτα. Ο || 13 βανδίλοι Ο || 16 ές έμπειρίαν]

έμπειρία Ο || 17 ίί$ V] ίς ΡΟ \ το] χαϊ τό Ο | ονν χαράκωμα

ΫΟ] χαράκωμα ονν Ρ || 19 τίάριστιν V | ί£ οη. V || 20 τά

αλλα 7] τ αλλα ΡΟ || 21 αν ΡΟ] αν V || 22 των Ιπιτ. ονδίν ΡΟ \

ίπιλείποι ΡΟ || 24 καταφρονήματι Ρ] μετά φρονήματος V, καϊ
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Τοβαϋτα εΙπών Βελιβάριος και έπευζάμενος τήν τε 11

γυναίκα καϊ το χαράκωμα τοις πεξοίς άπολιπών αύτ'ος

μετά τών Ιππέων απάντων έζήλαβεν. ού γάρ οΐ 12

έφαίνετο έν τω παρόντι %νμφορον είναι τω παντί

5 διακινδυνεϋβαι βτρατφ, αλλά ξί>ν τοϊς Ιππεϋβι πρώτον

άκροβολιβαμένω και άποπειραβαμένω της των πολεμίων

δυνάμεως οντω δή τω ολω βτρατεΰματι διαμάχεβ&αι.

βτείλας ονν έμαροβ&εν τους των φοιδεράτων άρχον- 13

τας, βύν τω άλλω βτρατφ καΐ τοις οίκείοις δορυφόροις

ίο τε και ΰπαβπιβταίς αυτός εϊπετο. έπει δε οι φοιδερ&τοι 14

%ύν τοις ήγεμόβιν έγένοντο έν τω Λεκίμω, δρώβι τούς

των πεπτωκότων νεκρούς, δώδεκα μεν εταίρους των

μετά Ιωάννου, πληβίον δε αυτών ΪΆμμάταν και Βαν- Β 389

δίλων τινάς. παρά δε τών ταύτη φκημένων τον πάντα 15

ΐ5 λόγον άκούβαντες ^βχαλλον, άπορούμενοι οπη αύτοίς

χωρητέα εί'η. ετι δε αυτών άπορουμένων και από τών

λόφων άπαντα περιβκοπουμένων τά εκείνη χωρία,

Χονιορτός τε άπο μεΰημβρίας έφαίνετο καϊ μικρόν

νβτερον Βανδίλων Ιππέων πάμπολυ χρήμα, και πέμ- 16

2ο πουβι μεν προς Βελιβάριον, ώς τάχιβτα ηκειν αΐτοϋν-

τες, ατε δή όφίβιν έγκειμένων τών πολεμίων, τών

δε άρχόντων αϊ γνώμαι δίχα έφέροντο. οί μεν γάρ 17

ήζίονν τοις έπιοΰβιν όμόβε Ιέναι, οι δε ούκ άζιόχρεων

βφίβιν ές τοϋτο έφαδκον είναι τήν δύναμιν. ταϋτα 18

25 ί£ αύτοϊς ές άλλήλους διαφιλονεικοϋβιν οί βάρβαροι

άγχοϋ έγένοντο ήγουμένου αύτοϊς Γελίμερος και δδω

1 . οί. ΤΙίΘορΙι. I 192, 20

τ<δ φρονήματι Ο || 5 διαχινάννενειν Ο || 9 ί,νν Ο || 10 φοιδεράτοι

<ϊθάΛ. || 13 Ιωάννην Ο | αύτών] αντών ίί Ο || 20 προς νθ]

ως Ρ || 25 διαφιΐονιιχοναν ΥΟ] φιλονειχοναιν Ρ || 26 ίγίνοντο V
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χρηβαμένου μεταξύ ής τε Βελιβάριος εϊχε και οί

19 Μαϋβαγέται ί)χον οί Γιβαμοννδω ζυμμίζαντες. λοφώ-

Ρ 222 δεις δε χώροι έφ' έκάτερα 'όντες οϋτε το Γιβαμούνδον

πά&ος Ιδεΐν ούτι το Βελιβαρίου χαράκωμα %υνεχώρη-

βαν, ου μην ούδε τήν δδδν, τ)ν οί άμφΐ Βελιβάριον 5

20 έπορενοντο. έπει δε άγχοϋ αλλήλων γεγόναβιν, ίρις

τ-η βτρατια έκατέρα ένέπεβεν, δπότεροι τον πάντων

21 υψηλοτάτου των έκείνΐ] λόφων κρατήβουβιν. έδόκει

γαρ ένβτρατοπεδεΰβαβ&αι έπιτήδειος είναι, και αντοι

εκάτεροι έν&ένδε ήρονντο τοίς πολεμίοις είς χείρας ίο

22 Ιέναι. προτερηβαντες δε ο'ι Βανδίλοι τόν τε λόφον

καταλαμβάνουβιν ώ&ιβμω χρηβάμενοι καΙ τρέπονται

23 τούς πολέμους, ί[δη φοβεροί αντοΐς γεγονότες. φεύ-

γοντες δε 'Ρωμαϊοι ές χωρίον άφικνοϋνται βταδίονς έπτά

τοΰ ΛεκΙμου άπέχον, εν&α δη Ούλίαριν τον Βελιβάριον η

Β 390 δορυφόρον ξύν ύπαβπιβταϊς δκτακοβίοις τετύχηχεν

24 είναι, πάντες τε ωοντο ως βφ&ς οί άμφί τον Οΰλίαριν

δεζάμενοι βτηβονταί τε και ί,ύν αύτοΐς δμόβε έπί τους

Βανδίλονς χωρήβονβιν άλλ' έπεϊ αμα εγένοντο, παρά

δόξαν ^δη ζνμπαντες ανά κράτος τε εφενγον και δρόμω 2ο

την έπί Βελιβάριον ηεβαν.

25 Έν%·ένδε ονκ εχω είπεΐν ο τί ποτε πα&ων Γελίμερ,

έν ταϊς χερόίν έχων τδ τοΰ πολέμου κράτος, έ&ελον-

βιος αύτδ τοις πολεμίοις με&ήκε, πλήν εΐ μη ές τον

14 οί. Τηβορη. I 193

1 ης οί] οϊς οί Ο | 2 ηκον] ηγον Ο \ οι Γιβ.'] οί οπι. Ο |

ανμ,μίζαντες Ρ || 3 ίχατερα ΎΌ\ ίκατέροις Ρ || 3—4 οΰτϊ—

ούτε] ούδε—ούδε οοάά. |( 4 πά9ος] πλη9ος V \\ 1 τη V] οπι. ΡΟ ||

10 ίς ΡΟ || 13 ηδη] ηδει Ο || 14 αταδίονς ΡΟ] ατάδια V ||

16 ούΐιάρην V || 17 τε ΓΟ] Ρ | ούλιάρην V || 21 βελιοαρίω V |

$εααν] ηεαεν Ο || 24 αύτό] αύτω Ρ | με&τ)χεν V
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θίόν καϊ τά της αβουλίας άναφέρειν δεήϋει, ος, ηνίκα

τι άν&ρώπω βνμβήναι βονλεύηται φλανρον, τών λογισ

μών άψάμενος πρώτον ουκ έα τά ϊ,υνοίΰοντα ές βον-

λην ίρχεβ&αι. είτε γάρ την δίωζιν εύ&νωρόν έποιή- 26

5 ϋατο, ονί' αν αύτον ύποΰτηναι Βελιύάριον οΐμαι, αλλ'

άρδην άπαντα ημΐν διαφ&αρήναι τά πράγματα" τοβον- 27

τον δη τό τε των Βανδίλων πλή&ος τό τε αυτών

κατά 'Ρωμαίων δέος έφαίνετο' είτε και Καρχηδόνος

εν&ν η"λα6ε, τούς τε ΰνν Ιωάννη ενπετως αν απαντάς

ίο εκτεινεν, οι γε κατά ενα και δύο άφροντιβτηβαντές

τε χαι περιπάτους έν τω πεδίω ποιούμενοι τους κεί

μενους έβύλων. και την πόλιν %νν τοις χρήμαοΊ δια- 28

βωβάμενος τών τε ημετέρων νεών ού πόρρω άφικο-

μένων έκράτει και ολην ημϊν άνέβτελλε τον τε απόπλου

15 καΐ της νίκης έλπίδα. άλλά γάρ έπραξε τούτων ουδέ

τερα, βάδην δε κατιών έκ τοϋ λόφου, έπεϊ ίν τω 29

όμαλεϊ έγένετο καϊ τάδελφοϋ τον νεκρον ειδεν, ες τε

όλοφύρβεις έτράπετο καϊ της ταφής ίπιμελούμενος

ούτω δη τοϋ καιρόν την άκμην η"μβλυνεν, ής γε ούκ- Β 391

2ο έτι άντιλαβέοΌ-αι έδύνατο. τοις δε φεύγονϋι Βελι- 30

ΰάριος άπαντήβας βτήναι κελεύει, κοϋμίως τε απαντάς

διατά%ας και πολλά όνειδίΰας, επειδή τήν τε Μμμάτα

τελεντην καϊ την Ίωάννον δίω%ιν η"κονβε καϊ περί

τον χωρίον και τών πολεμίων έπύ&ετο οβα έβούλετο,

25 δρόμω έπΐ Γελίμερά τε και Βανδίλονς έχώρει. οΐ δε 31

1 αβουλίας ονα. V || 2 ξυμβήναι ΡΟ | βουΧεΰηται ΫΡ

οογγ. Ο] βούΧεται Ρ ρΓ. πι. || 4 είτε] εϊγε Ο \\ 1 δη ΓΡ] Ο ||

8 χαϊ οπι. Ο || 9 αύν V] ξνν Ρ, ξΰν τω Ο || 11 τε ΡΟ] ονα. V ||

12—13 διααωαάμενος] διωααμένονς Ο || 13 νηων ν\\ 15—16 ουδέ

τερα] ονδ' ίτεοα ΥΟ || 18 δΧοφΰραεις V \ ίχιμεΧοϋμενος V] έιίι-

μεΧόμενος ΡΟ || 23 χαϊ την—ηχουβε ΥΟ] ηχουβε χαϊ την Ιωάννου

μεμά&ηκε δίωξιν Ρ
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βάρβαροι άταχτοι τε και άπαράβχενοι ήδη γεγονότες

έπιόντας αύτονς ονχ νπέμειναν, αλλά φεύγονθιν ανά

κράτος, πολλούς ένταν&α άποβαλόντες, χαΐ ή μάχη

32Ρ223 έτελεύτα ές νύχτα, εφενγον δε οί Βανδίλοι ονχ ές

Καρχηδόνα ονδε ες Βνζάχιον, ο&ενπερ 1]χον, άλλ' έπι ί

το Βούλλης πεδίον χαι την είς Νονμίδας δδόν φέρον-

33 6αν. οί μεν ονν άμφΐ τον Ίωάννην χαΐ οί Μαββα-

γέται περί λύχνων άφάς είς ημάς άναβτρέψαντες και

άπαντα τά ζνμβεβηχότα μα&όντες τε χαι άναγγείλαν-

τες βνν ήμϊν έν Αεχίμω διεννχτερενβαν. ίο

χ. Τή δε^ύβτεραία των πεζών άμα τη Βελιβαρίον

γνναιχι παραγενομένων ξνμπαντες την έπι Καρχηδόνα

έπορενόμε&α, Εν&α δή περί δείλην όψίαν ήχοντες

ηνλιϋάμε&α, χαίτοι έχώλνεν ονδείς ές την πάλιν αύτίχα

έβελάβαι. οι τε γαρ Καρχηδόνιοι τάς πύλας άναχλί- ΐί

ναντες λύχνα έχαιον πανδημει χαΐ ή πόλις χατελάμ-

πετο τω πνρΐ την νύχτα ολην έχείνην, χαι των Βαν-

δίλων οί «Λ:ολ£λ5ί.μ.μ£νο6 έν τοις Ιεροϊς ίχέται έχά-

2 %·ηντο. αλλά Βελιβάριος διεχώλνΰε τον μήτε ένέδραν

βφίβι προς των πολεμίων γενέβ&αι μήτε τοις βτρατιώ- α

Β 392 ταις άδειαν είναι άτε έν ννχτί λαν&άνονβιν, ές άρπα-

3 γήν τραπέβ&αι. ταύτη (τε) τΐ] ήμερα αϊ νήες, ενρον

βφίβιν άνέμον έπιπεβόντος, ές τήν αχραν άφίχοντο.

χαι οί Καρχηδόνιοι, ήδη γάρ αντάς χα&εώρων, τάς

βιδηρας άλύβεις τον λιμένος, ον δή Μανδράχιον χα- Ά

4 ίέ οπι. V | βανδϊλοι Ο || δ Βνξάχιον] βνξάντιον Ο ||

6 βονλης ΎΡ \ ίς ΡΟ || 8 & ΡΟ \\ 9—10 άναγγιίλαντες Ρ] άγγεί-

ΧαντεςΡΟ Ι 10 ξνν ΡΟ || 18 Ιεοοϊς] ιερείς V \\ 22 τραπία&αι ΡΟ]

Ίχέαϋ-αι V | (τε) Άάάϊάϊ, οία. οοάα. || 23 άνέμον οπι. Ο \\ 24 χα9-

ίώρων] χαθ' ίώρωι> V || 25 οιάηράς ΥΡ | μαδοάχιον Ρ
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λοϋβιν, άφελόμενοι, εΐβιτητά τω βτόλω έποίονν. έβτι 4

ί£ έν τη βαβιλέως ανλη οίκημα βκότους ανάπλεων, ο

δη Αγκώνα καλοϋβιν οΐ Καρχηδόνιοι, έν&α ένεβάλλοντο

άπαντες οϊς αν χαλεπαίνοι ό τύραννος, έντανδα 5

5 κα&ειργμένοι έτύγχανον πολλοί των εφων εμπόρων ές

εκείνο τον χρόνου, τούτοις γαρ δη δ ΓελΙμερ χαλεπώς 6

είχεν, έπικαλών ως δη αντοι βαβιλέα ές τον πόλεμον

έναγάγοιεν, έμελλόν τε διαφ&αρήναι πάντες, δόζαν

τοντο Γελίμερι έκεΐνη τι] ήμερα, η Ιίμμάτας έν Άεκίμω

ίο άπέ&ανε' παρά τοβοντον κινδύνου ηλ&ον. τούτον δ 7

φύλαξ τον δεβμωτηρίον, έπεί τά τε έν Αεκίμω

πραχ&έντα ηκονβε καϊ τον ϋτόλον ειδε της άκρας

εντός, έβελ&ών ές το οίκημα πννϋ·άνεται των άνδρών,

ονπω τάγα&ά πεπνβμένων, άλλ' έν τω βκότω κα&η-

ΐ5 μένων καϊ καραδοκούντων τον θάνατον, τί ποτε αρα

βουλομένοις &ν αύτοΐς εΐη των ύπαρχόντων προε-

μένοις βεβώβ&αι. των δε άπαντα αίρουμένων διδόναι 8

α βούλοιτο, αλλο μεν ούδεν ητει των πάντων χρη

μάτων, ήζίου δε απαντάς δμνύναι ώς, ην διαφύγοιεν,

20 καϊ αντω έν κινδύνοις γενηβομένω ξνλλήψονται οβη Ρ 224

δύναμις. οΐ μεν ονν κατά ταντα έποίονν. δ ί« τον 9

τε λόγον άπαντα έφραξε και βανίδα έχ τον προς

δάλαββαν αφελών μέρονς προβιόντα τον βτόλον έπε- Β 393

δείξε, της τε είρκτης άφεις απαντάς ξύν αντοίς ηει.

1—11 ίβτι—δεβμωτηρίον] Η»βο βχοβΓρβίί 8αίά 8. υ. Αγχών

1 έαιτητά Ο [| 3 άγγωνα Ο, Άγχώνας 8αί(1. | χαΐούβι Ρ |

οί νθ] οτα. Ρ | ένεβάλοντο Ρ || 4 χαΐεπαίνη Ο || 5 χαΦειρμένοι ν\\

8 άναγάγοιεν Ο || 9 τοντο V] τούτω τώ Ρ, τούτο τω Ο ||

11 φύλαξ V] δεαμοφύίαξ ΡΟ | τά τε] τάδε V \\ 14 τ' ΓΟ] οτα. Ρ\\

16 βονΧΙομένοις Τ || 18 βούλοιντο V \\ 22 σανίδια 7|| 23—24 επέ

δειξε νθ] άπέδειξε Ρ | 24 άπαντα Ο | τ/ει] εΐη V
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10 ΟΊ δε έν ταϊς νανβιν 'όντες, ονπω τι άχηχοότες ων

εν τη γη δ βτρατος εδραβε, διηπορονντο, χαι τά Ιβτία

χαλάβαντες ες τε το Μερχονριον πέμψαντες τά εν

Αεχίμω πραχ&έντα έμα&ον, χαι περιχαρείς γενόμενοι

11 έ'πλεον. έπει δε τον πνεύματος βφίβιν έπιφόρον δντος :

άπο βταδίων πεντήκοντα χαι έχατον Καρχηδόνος έγέ-

νοντο, Αρχέλαος μεν χαί οι βτρατιώται αύτον δρμί-

βαβ&αι έκέλενον, την τον ΰτρατηγοϋ δεδιότες πρόρρη-

12 βιν, οί δε νανται ονκ έπεί&οντο. τήν τε γάρ εκείνη

άχτήν άλίμενον είναι ϊφαβκον χαί χειμώνα ίπίβημον ίο

αντίκα μάλα γενήβεβ&αι έπίδοζον είναι, 'όν δη οί

13 έπιχώριοι Κνπριανά χαλονβι. προνλεγόν τε ώς, ει

ένταν&α βφίβιν επιγένηται, ονδ' αν των νεών μίαν

14 διαβώβαβ&αι δννατοί είεν. χαι ήν δε όντως, εν

βραχεί ονν τά τε Ιβτία χαλάβαντες χαϊ βονλενβάμενοι α

τον μεν ΜανδραχΙον πειράβαβ&αι ονχ ωοντο χρήναι

15 (τάς τε γάρ Βελιβαρίον έντολάς νπεβτέλλοντο χαί άμα

την ές το Μανδράχιον εί'βοδον τάϊς άλνβεβιν άπο-

κεκλεϊβ&αι νπώπτενον, άλλως τε χαι τω παντι βτόλω

τον λιμένα έκεινον ονχ Ίκανον είναι), το δε Στάγνον 20

βφίβιν έφαίνετο έν χαλώ κεΙβ9·αι (μέτρω γάρ βταδίων

τεββαράχοντα Καρχηδόνος διέχεί) έμπόδιόν τε ονδεν

εν αύτφ είναι και προς τον βτόλον άπαντα Ιχανώς

16 πεφνχέναι. εν&α δη άφιχόμενοι περι λύχνων άφάς

ώρμίβαντο πάντες, πλην γε δη δτι Καλώννμος αμα α

Β 894 τών ναντών τιβι, τον τε βτρατηγον άφροντιβτήβας

7—8 όρμήβαβ&αι Ο || 9 τήν τέ] τανττχν Ο || 10 είναι ί'φα-

ον,ον V] ίφαβκον είναι ΡΟ || 12 ηνκριαναϊ Ο | χαί Ο \\

15 οίν\ τε V | χαίάβαντας Ρ || 18 μ,ανδρίχιον V \\ 20 βτέγνον Ο ||

21 Βψίαιν ίφαίνετο νθ] έφαίνετο αφίβιν Ρ || 21—22 βταδίων

τεββαράχοντα Τ7"] τεββαράχοντα βταδίων Ρ ρΓ. πι. Ο, τεββ.

βτάδια Ρ οογγ. || 26 ναντων] αύτων V
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και των άλλων πάντων ες τε το Μανδράκιον λά&ρα

απέβη, ούδενός κωλϋβαι τολμήβαντος, και χρήματα

των έπΐ ϋ·αλάβΰϊ) ωκημένων εμπόρων ξένων τε καϊ

Καρχηδονίων διήρπαβε.

5 Τ|ϋ #£ επιγενόμενη ήμερα Βελιβάριος τους τε έν 17

ταϊς ναυβί την άπόβαβιν έκέλευε ποιεϊβ&αι και ολον

διακοβμήβας το βτράτευμα διατάξας τε ως ές μάχην

έπ'ι Καρχηδόνα έβήλαυνεν έδεδίει γάρ μή τις οΐ ενέδρα

προς των πολεμίων ΰπαντιάβη. εν&α δη πολλά μεν 18

ίο τους βτρατιώτας ΰπέμνηβεν, ήλίκα βφίβιν ευτυχήματα

γένοιτο, έπειδή ϋωφροβύνην ές Λίβυας έπεδείζαντο,

πολλά δε παρήνεβε την εύκοδμίαν έν Καρχηδόνι ώς

μάλιβτα διαβώβαδ&αι. Λίβυας γάρ απαντάς 'Ρωμαίους 19

το άνέκα&εν 'όντας γενέδ&αι τε υπο Βανδίλοις ουτι

ΐ5 έ&ελουδίους και πολλά πεπον&έναι προς ανδρών βαρ

βάρων άνόδια. διό δή και βαβιλέα ές πόλεμον κατα- 20

δτήναι Βανδίλοις, είναι τε ούχ οδιον ζυμβήναί τι προς

αυτών άχαρι ές ανθρώπους, ων τήν έλευ&ερίαν νπό-

&εβιν ποιηθάμενοι έπι Βανδίλους έδτράτευδαν. τοδαϋτα 21

ϊο παραινέδας ές τε Καρχηδόνα είδήλ&ε καϊ, βίρΐί*»™^» ρ 225

έπει πολέμιον βφίβιν ούδεν έφαίνετο, ές το Παλάτιον

άναβάς έν τω Γελίμερος &ρόνφ έκά&ιδεν. ένταϋ&α 22

έντυχόντες πολλή κραυγή Βελιδαρίω έμπορων τε πλή&ος

και άλλοι Καρχηδόνιοι, όδοις έπι&αλάδδια τά οΙκία

20 Ίΐβορίι. I 194, 1. δΛπιΐάΐ ρ. 139

1 πάντων νΡ] απάντων Ο | τε Οτα. Ρ | μανδρίχιον V ||

2 χωλνααι V || 3 έμπορων ροκί Καρχηδονίων ίχαηβροηίΐ; Ρ ||

8 είβηλαυνεν Ο | ίίίίίϊΐ V] Ιδειαε ΡΟ || 10 έπέμνηαεν Ο || 11 έβ

λίβνας] ίλίβυας Ο || 13—14 Λίβνας—βντας] ρωμαίονς τό άνέχα&εν

'όντας λύβιας γάρ απαντάς Ρ \\ 17 τϊ] τι Ο | 21 αφίαιν ούδεν V]

ονδεν αφίαιν ΡΟ | έφαίνετο] άπήντα Ο || 24 άΧΧοί] άλλη Ρ \

οΐχία ΥΟ] οΐχήματα Ρ
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τετνχηχεν είναι, ητιώντο άρπαγήν βφίβι τών Υπαρ

χόντων τη προλαβονβη νυχτϊ προς των ναυτών ξυμ-

23Β395/3ήναι. ό Καλώννμον ορχοις καταλαμβάνει ύ\ μην

24 άπαντα ές το έμφανες ένεγκεϊν τα φώρια. Καλώννμος

δϊ δμόβας τε χαι τά όμωμοβμένα έν άλογία ποιηβά- 5

μένος τ'ο μεν παραυτίχα τά χρήματα έληίβατο, χρόνφ

δΐ ον πολλω νβτερον την δίχην έτιβεν ές Βνξάντιον.

25 νόβω γαρ άλούς τη καλούμενη αποπληξία χαΐ τών

φρένων έξω γενόμενος της τε γλώββης άποτραγών

της αυτοϋ, είτα άπέ&ανεν. άλλα ταντα μεν χρόνφ ίο

τω ύβτέρω έγένετο.

χα'. Τότε δε Βελιβάριος, έπεί δ καιρός ές τοντο

ήγεν, αριβτον βφίβιν έχέλευε γενέβ&αι, ον δη Γελίμερ

2 τονς τών Βανδίλων ηγουμένους εβτιάν εΐώ&ει. Λέλ-

φιχα τον τόπον χαλοΰβι 'Ρωμαΐοι, ού τ$ βφετέρα α

γλώββη, άλλα κατά τό παλαιόν έλληνίξοντες. έν Παλα-

τίω γαρ τω έπΐ 'Ρώμης, έν&α ξννέβαινε βτιβάδας τάς

βαβιλέως είναι, τρίπους έχ παλαιοϋ εΐβτήχει, έφ' ον

3 δη τάς χύλιχας οΐ βαβιλέως οίνοχόοι έτί&εντο. Λέλφιχα

δε τον τρίποδα χαλονβι 'Ρωμαΐοι, έπει πρώτον έν ζΙελ- μ

φοίς γέγονε, χαι άπ' αύτοϋ εν τε Βυξαντίω χαι δπη

βαβιλέως είναι βτιβάδα Συμβαίνει Λέλφιχα τοϋτο χα

λοΰβι τό οΐχημα, έπεϊ χαί τά βαβιλέως οΐχία Παλάτιον

4 ελληνίζοντες χαλοϋβι 'Ρωμαΐοι. Πάλλαντος γάρ ανδρός

"Ελληνος έν τούτω τω χωρίω οίχήβαντος προ Ίλίον 35

16 οί. νιο*. Τοηη. β,ά α. 623. ΕχοβΓρί» αά Μαΐβ,ΐ. 387, 13

2 ναυτών] αντών V || 4 φωρία V \\ 7 ίς Βνξάντιον] άφιχό-

μινος Β,άάβΙοιΑ Μαΐίι·. || 10 αντον οοάά. \\ 11 έγένετο] έπιγένιτο 0[

16 τό] τον Ο || 18 παλαιού] παλαιών Ϋ\\ 19—22 ΛέΧφιχα—ξυμ-

βαΐνει οπι. ΓΗ 28 ατιβάδας Ο \\ 24—401,2 ΠάΧΧαντος—έχάλον*

ονα. V || 24 πάΧαντος Ο
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άλώβεως οΐκίαν τε λόγου ά\ίαν ένταν&α δειμαμενον,

Παλάτιον μεν τό οίκημα τοντο έκάλονν, έπεϊ δε τήν

αυτοκράτορα παραλαβών αρχήν Ανγονβτος ένταν&α

καταλνειν τό πρώτον εγνω, Παλάτιον άπ' αντον κα-

5 λονβι τό χωρίον ον αν βαβιλεύς καταλνη. έν Αελ- 5

φι,κι τοίννν Βελιβάριάς τε ήβ&ιε καΐ εί' τι έν τω βτρα- Β 396

τεύματι δόκιμον ήν. τετνχηκε δε τό τη προτεραία 6

τώ Γελίμερι γεγονός άριβτον έν παραβκενη είναι, και

ταϊς τε βρώβεβιν ανταϊς είβτιά&ημεν η τε τον Γελί-

ιο μέρος θεραπεία παρετί%·ει τε καΐ φνοχόει και τα αλλα

ύπονργει. παρην τε ίδείν ώραϊζομένην την τνχην και 7

ποιονμένην έπίδειζιν, ώς απαντά τε αύτής εΐη και Ρ 226

ονδεν άν&ρώπω ίδιον γένοιτο. Βελιβαρίω δε ζννηνέχ&η 8

εκείνη τή ήμερα ενδοκιμηβαι ώς οντε τών κατ' αντόν

15 ονδενΐ πώποτε οντε τω άλλω τών εκ παλαιού γεγο

νότων τετνχηκε. τών γαρ δή 'Ρωμαίων βτρατιωτών 9

ονκ εΐω&ότων ϋ·ορνβον χωρίς ές πάλιν κατήκοον

βφίβιν ονδ' αν κατά πεντακοβίονς εΐεν άλλως τε και

έκ τον άπροβδοκήτον Ιέναι, οντω δή κοβμίονς απαντάς

2ο δ βτρατηγός ούτος τονς άρχομένονς παρέβχετο ωΰτε

ονδε νβριν. τινά η άπειλήν γενέβ&αι, ον μήν ονδε τι 10

έμπάδιβμα τη κατά τήν πόλιν έργαβία ζννεβη, άλλ'

έν άλονβη πάλει καΐ πολιτείαν μεταβαλονβη και βαβι-

λείαν άλλαζαμένη ονδε τών άπό της άγορας ξννέβη

25 τινός την οΐκίαν άποκεκλεϊβ&αι, άλλ' ο'ι γραμματείς

5 ιιαταΧνη Ο] καταλύει V, χαταΧνοι Ρ || 6 τφ Οία. Ο ||

7—11 τετνχηχε—νπονργιι οιη. 'Ρ" [| 7 τό Ο] οτα. Ρ || 9 εΊβτιά&η-

μεν Ρ] εΐατία Ο || 9—10 ψε—τε χαϊ οτα. Ο \\ 10 τα αΧΧα Ρ]

τ' αΧΧα Ο || 14—16 οΰτε—οϋτε] ονδε—ονδε οοάά. \\ 14 κατ'

αντόν Ο \ν»1ι1βΓ] χαθ' ϊαννόν V, χα&' αντόν Ρ || 18 ονδ'

αν ΡΟ] ονδε V | εΐεν ΥΟλ είναι Ρ Ι| 23 ποΧιτεία Ρ || 25—

402, 4 άΧΧ'—ήβνχαζον οτα. V

ΡΗΟοοριυδ, θ<3. Η&ητγ. I. 26
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τά βιβλίδια γρά-ψαντες τονς βτρατιώτας, ωβπερ είώ&ει,

ίς τάς οΐχίας είβηγαγον, αντοί τε ωνιον από τη~ς

αγοράς τό άριβτον λαβόντες ώς έχάϋτφ ήν βονλομένω

ηβνχαζον.

11 Μετά δε Βελιβάριος Βανδίλοις τε τοις ες τά Ιερά δ

χαταφνγονβι πιβτά έδίδον χαι των τειχών έπεμελείτο.

ην γάρ 6 Καρχηδόνος περίβολος οντω δή άπημελη-

Β 397 μένος ωβτε έββατός εν χώροις πολλοίς τω βονλομένω

12 χαΐ ενέφοδος έγεγόνει. μοίρα γάρ ονχ όλίγη αντον

χατεπεπτώχει χαΐ διά τοντο Γελίμερα οΐ Καρχηδόνιοι ίο

13 έφαβχον έν τη πόλει ονχ νποβτηναι. ον γάρ αν ποτέ

οΐεβ%αι χρόνω όλίγφ οϊόν τε είναι τω περιβάλω τούτω

14 τήν άΰφάλειαν άναβώβαβ&αι. ελεγον δέ τι καϊ λόγιον

παλαών έν Καρχηδόνι προς των παιδιών έν τοις ανω

χρόνοις είρηβ&αι ώς το γάμμα διώκει το βητα, χαΐ ΐδ

15 πάλιν αντο το βητα διώξει το γάμμα. χαι τότε μεν

παίξονβιν αντο τοις παιδίοις είρηΰ&αι χαι άπολελεΐ-

φ&αι έν αινίγματος άπορονμένον μοίρα, ννν δ\ απαβιν

16 αντιχρνς φανερόν είναι, πρότερόν τε γάρ Γιξέριχος

Βονιφάτιον επεδίωξε χαι ταννν Γελίμερα Βελιβάριος. 2ο

τοντο μεν ονν, είτε φήμη τις ήν εϋτε λόγιον, ταύτη

έχώρηβε.

17 Τότε δε χαϊ όναρ πολλοίς μεν πολλάκις όφ&εν

πρότερον, 'άδηλον δε γεγονός οπη έχβήβεται, ές φως

13 οί. Τηβορη. I 194, 16. Οβάτβη 650, 5

1 ωβπερ Ρ] ηπερ Ο \\ 2 ϊ/ϊ Ρ |] 6 χαταφεύγονβι Ο \\ 7 ό

οτα. Ο | Καρχηδόνιος Ρ || 7—8 άπημ,ελημ,ένος V] άτημελημ,ίνος Ρ,

ήτημ,ελημένος Ο || 8 ωβτε έββατός] ωατ' έββαλεΐν Ο \ χώροις

πολλοίς ΥΡ οοιτ. Ο] χώραις πολλοίς Ρ ρι\ πι. || 9 χαϊ οτα. Ο \

ενίψοδονΟ || 10 χατεπεπτώχει VI χαταπεπτάχει ΡΟ || 11&ν]άεΙ Ο ||

16 αϊτό νΡ] αντοϊς Ο, α!> [το] ΟηήΒί || 19 τε οτα. Ο || 20 έδιωξε Ο |

22 έχώρηβεν Ρ
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έληλύϋ-ει. ετύγχανε δϊ ον το 'όναρ τοιόνδε. Κνπρια-

νον, αγιον άνδρα, μάλιβτα πάντων οι Καρχηδόνιοι

βέβονται. χαϊ αντώ νεών τινα λόγον πολλού άί,ιον 18

προ της πόλεως Ιδρνβάμενοι παρά την της δαλάββης

5 ήιόνα τά τε άλλα έζοβΊοννται χαϊ άγονβιν έορτήν, ήν

δη Κνπριανά χαλονβι, χαϊ άπ' αντον τον χειμώνα ο'ι

νανται , ονπερ έγώ άρτίως έμνη6&ην, ομωννμως τι]

πανηγύρει προΰαγορεύειν εΙώ&αοΊν, έπει ές τον χαιρον

επιβχήπτειν φιλεϊ, ί'ςρ' ου ταντην οΐ ΛΙβνες άγειν ές

ίο άεΐ την έορτην νενομίχαβι. τούτον οί ΒανδΙλοι τον 19

νεών έπι Όνωρίχον βασιλεύοντος τούς Χριβτιανονς

βιαδάμενοι εβχον. χαι αντών έν&ένδε ξύν πολλ^20Β3ϋ8

άτιμία τονς Ιερέας εν&νς έζελάβαντες αυτοί των Ιερών

το λοιπόν άτε προβηχόντων 'Λρειανοϊς, έπεμελονντο. Ρ 227

ΐδ άβχάλλονβιν ονν διά ταύτα χαϊ διαπορονμένοις τοις 21

Αίβνβι πολλάχις φαβϊ τον Κνπριαν'ον όναρ έπιβχη-

■ψαντα φάναι άμφ' αύτώ μεριμναν τονς Χριβτιανούς

ηχιβτα χρηναΐ' αντον γάρ οί προϊόντος τον χρόνου

τιμωρόν ε6εϋ&αι. έπεί δε δ λόγος περιφερόμενος ές 22

20 τονς Λίβνας απαντάς ήλ&ε , χαραδοχείν μεν αύτονς

τίβιν ποτέ τινα των Ιερών τούτων ενεχα ές τονς Βαν-

δίλονς άφίζεβ&αι, ονχ έχειν μέντοι τεχμηριώβαι οπη

1 οί. Ε\ι&8Γ· IV 16 || 7 οί. 398, 12

1 ον οπι. Ο || 2 οί οιη. Ε\ΐ£ΐ£Γ. || 3 αντίο] αντον Ο || 5 τ/όνα

Ειια^τ. | τά βναηαίί; ϊη Ρ || 6 χειμώνα βηρβΓΒΟΓ. λιμένα Ρ ||

7 δμοννμως V \\ 8 ϊ/? Ευαρ:. || 9—10 άεϊ] έβαεί Ο || 11 ίπΐ

οιη. Εβε^γ. I όνορίχον V, όνωρίχον Ο Ειι9.§γ. || 12 Εβχον. %αϊ

αντών} άφιίλοντο Ειια^τ. | βνν Ειΐ3£Γ. || 13 £ύ·9"ί>5 οιη. Εηα§Γ. ||

13—14 αντοϊ—έπεμελονντο] χαϊ τό λοιπόν ατε προβήκοντα

ΆρειανοΙς έπανώρ&ονν Ειΐ8,£Τ. || 14 τό λοιπόν] τώ λοιπώ V |

15 άαχάλλονβι Επαρ:. | ονν] δε Ευα^Γ. | διαπονονμένοις Εαα§Γ. ||

17 ψαναι Ο || 20 τονς οία. Ο || 21 τίοιν] τιαι Ρ \ ϊνεχα οτα. Ο

26*
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23 ποτε αντοΐς ή τον όνείρον 'ό-ψις έχβηβεται. νύν ονν,

έπει ές Λιβνην ύ βαβιλέως βτόλος άφίκετο, (επανιών

γάρ ήδη 6 χρόνος τΐ] νβτεραία την πανηγνριν άγαγεϊν

έμελλεν) οι μεν των Άρειανών Ιερείς, χαίπερ Άμμάτα

Βανδίλοις ές /Ιέχιμον ηγηβαμένον, τό τε Ιερόν έκά- 3

&ηραν άπαν χαι των ενταύθα αναθημάτων τα χάλ-

λιβτα έχρέμων, χαΐ τά λνχνα εν παραβχενη ποιηβά-

μενοι τά τε χειμήλια έζενεγχόντες έχ των ταμιείων

ητοίμαζον άχριβώς άπαντα, ως %η αυτών εχαβτον ες

24 την χρείαν έπιτηδείως έχον ετύγχανε, τά δε έν Λε- ίο

χίμω όντως, ωβπερ μοι προδεδηλωται, γενέβ&αι ξνν-

25 έβη. χαΐ οι μεν των Άρειανών Ιερείς φενγοντες

ωγοντο, Χριβτιανοϊ δε, οϊς τά ες την δόζαν δρ&ώς

ηΰχηται, άφιχόμενοι ές τον Κυπριανού τον νεών , τά

τε λύχνα εχαιον άπαντα χαΐ των ιερών έπεμελούντο α

ήπερ αντοίς τελεΐβθαι ταύτα νόμος, ούτω τε άπαΰιν

'ά δη προνλεγεν η τού όνείρον 'όψις έγνώβ&η. άλλά

ταύτα μεν τηδε έχώρηΰεν.

Β 399 χβί. ΟΊ δε Βανδίλοι λόγον παλαιού άναμνηό&έντες

έ&ανμαζον , έζεπιΰτάμενοι το λοιπόν ώς άν&ρώπω γε »ο

όντι οντ' αν άπιβτός τις ίλπίς ούτε χτηβις βέβαιος

2 γένοιτο, όβτις δε η\> οντος ό λόγος χαΐ όντινα έρρή&η

3 τρόπον, εγώ δηλώβω. ηνίχα Βανδίλοι χατ αρχάς τω

λιμω πιεζόμενοι έζ ηθών των πατρίων άνίβταβθαι

έμελλον, μοϊρά τις αντών άπελείπετο, οίς δη δχνήβει α

έχομένοις προς ήδονήν Γωδιγίβχλω έπιβπέβθαι ονχ

11 οί. 389

2 έπεϊ V] έπειδη ΡΟ || 10 έπιτηδείως ϊχον νθ] ίχον έπιτη

δείως Ρ || 16 τελεϊβ&αι ταντα V] ταύτα τελείβ&αι ΡΟ || 19 οί

δε βανδίλοι νθ] ή δε των βανδίλων τάξις Ρ \\ 21 οίτ'—οΰτε]

ονδ'—ονδε οοάά. |[ 22 έρρέ&η Ρ || 22—23 έρρή&η τρόπον] τρό

πον έρρή&η Ο || 23 βανδίλοι Ο [| 26 γωγιδίαχλω Ιαϊο βί ϊηίτ& ΥΟ
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η"ν. προϊόντος δε χρόνου τοίς τε μείναβι τά ες των 4

επιτηδείων την άφ&ονίαν εν έ'χειν έδόκει και Γιζέρΐχος

ξύν τοις άμφ ' αυτόν Λιβύην έβχεν. όπερ άκούβαντες 5

οί ΓωδιγΙβκλω ουκ έπιβπόμενοι έχαιρον, της χώρας

5 λοιπόν Ιβχυρότατα βφίβιν ες το άποζην διαρκούβης.

δείβαντες δε μή χρόνω τινί πολλώ νβτερον ί) αύτοι, 6

οβοι Αιβνην εβχον, ϊ) οί τούτων απόγονοι οτω δη

τρόπω Λιβύης έζελαυνόμενοι έπανήζουβιν ές τά πάτρια Ρ 228

ηΌ·η (οΰ γάρ ποτε 'Ρωμαίονς αυτήν ές άει περιόψεβ&αι

ίο ύπετόπαζον), πρέββεις έπεμψαν παρ' αυτούς, οΐ, έπεϊ 7

Γιξερίχω ές όψιν ήκον, δυνήδεβ&αι μεν τοις δμογενέβιν

ουτω δη εύημερήβαβιν έφαύκον, φυλάββειν δε περαι

τέρω τήν γην ούχ οϊοί τε είναι, η'βπερ αύτοί ώλιγω-

ρηχότες έπι Λιβύης Ιδρύΰαντο. έδέοντο οϋν, εΐ μη 8

ΐ5 γης της πατρώας μεταποιούνται, κτήματι αυτούς άνο-

νήτω βψίβι δωρηβαβ&αι, όπως δή κύριοι της χώρας

ώς άβφαλέβτατα γεγενημένοι, %ν τις κακουργήβων έπ'

αυτήν ΐοι , ώς ηκιβτα απαξιούν ΰπερ αύτης δνήβκειν. Β 400

Γιζερίχω μεν ούν και Βανδίλοις τοϊς άλλοις εν τε και 9

2ο τά δίκαια λέγειν έδοζαν, χαΐ ξννεχώρουν άπαντα, οβα

οι πρέββεις αυτών εχρηξον. γέρων δέ τις άνήρ έν 10

αύτοίς δόκιμος και δό%αν έπι ζυνέβει πολλήν τινα

έχων τό τοιούτον έπιτρέψειν ούδαμή εφτι· τών γάρ

άν&ρωπείων ούδ' δτιούν έπι τού άβφαλούς ϊβταβ&αι,

25 αλλ ' είναι αύτοίς ές τον πάντα αίώνα βέβαιον μεν

των όντων ούδΐν, τών δε ουκ όντων ούδεν άμηχανον.

4 Ιπιαπώμ,ΐνοι V | 6 Ιοχνρώτατα V \\ 6 τινί νθ] οιη. Ρ \\

I οί V] οπι. ΡΟ || 8 λιβνη Ρ || 9 έααιϊ ΎΟ || 10 παρ' ¥0} πρόςΡΙ

II ξυνήδια&αι Ο || 12 ίνημιρήμααιν ν\\ 18 ώ? οιη. Ο || 20 αννί-

χώρονν Ρ \\ 23 έπιΰτρίιρην V \\ 23—406,23 των—χόομω οπι. Ύ\

24 ίπταται Ο
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11 ταντα δ Γιζέριχος άκούβας έπήνεβέ τε και τούς

πρέββεις άπράχτονς άποπέμπεβ&αι έγνω. τότε μεν

ονν αντός τε χαΐ δ παραινέβας άτε τά αμήχανα

προορώμενοι, προς πάντων Βανδίλων γέλωτα ωφλον.

12 έπεί δε ταντα, απερ έρρή&η, έγένετο, μετέμα&όν τε 5

των άν&ρωπείων πραγμάτων οί Βανδίλοι την φνβιν

καϊ βοφον το έπος είναι ανδρός εγνωβαν.

13 Τούτων μεν ονν Βανδίλων, οΐ έμειναν εν γη τη

πατρώα, οντε μνήμη τις οντε 'όνομα ές εμε βώζεται.

άτε γάρ, οίμαι, όλίγοις τιβίν ονβιν η βεβιάβ&αι προς ίο

βαρβάρων των 6φίβιν δμόρων η άναμεμίχ&αι οντι

άκονβίοις τετύχηχε, τό τε 'όνομα ές αυτούς πη άποκεκρί-

14 β&αι. ον μην ονδε ήβδημένοις τότε προς Βελιβαρίον

ΒανδΙλοις έννοια γέγονεν ές ή%·η τά πάτρια έν&ένδε

15 Ιέναι. ον γαρ είχον έκ Λιβύης έκ τον αίφνιδίον, α

άλλως τε και νεών ον παρονβών βφίβιν, ές την Εύ-

ρώπην κομίξεΰ&αι, άλλ' έτιβαν ένταν&α την δίκην

' ■■ απάντων ωνπερ ές 'Ρωμαίονς είργάβαντο και ονχ

16 ήκιβτα ές Ζακνν&ίονς. Γιζέριχος γαρ, έπιόκήψας ποτε

Β 401 τοις έν Πελοποννήβψ χωρίοις, Ταινάρω προββαλεΐν ίο

ένεχείρηαεν. έν&ένδε τε κατά τάχος άποκρονβ%·εϊς και

πολλούς των οΐ επομένων άποβαλων άνεχώρηβεν ον-

17 δενΐ χόΰμω. δώ δη τω &νμω έτι έχόμενος Ζακνν&ω

προδέβχε, καϊ πολλούς μεν των έν ποβΐ κτεΐνας, των

δε δοκίμων ές πεντακοβίονς άνδραποδίβας δι' όλίγον α

18 άπέπλενβεν. έπειδή τε γεγονεν έν μέβω τω 'Λδριατικώ

2 άπρακτους άποπέμπεα&αι Ρ] άποπέμ,Λεβ&αι άπράχτονς Ο Ι

3 τά Ρ] οπι. Ο || 5 ίρρέ&η Ρ || 6 βανδϊΧοι Ο || 9 οντε—οντε]

ονδε—ούδε οοάά. || 10 &ί] άττα Ο \ βεβιάα&αι. Ρ] βιάσαα9«ι Ο |

12 ίχοναίοις Ο || 14 έν&ένδεν Ο || 20 πελοπονηβω οοάά. || 21 ένε

χείρηαεν Ρ] άνεχάρηαεν Ο || 23 δη ΓΡ] οω. Ο || 26 ίπίπΧεν-

σεν V | άδριαντικώ ΫΟ
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καλονμενω πελάγει, ένταν&α κρεονργήβας των πεντα

κοσίων τά βώματα, πανταχη της %·αλάββης ούδΐν νπο-

λογιβάμενος ίρριψεν. αλλά ταϋτα μεν εν τοις ανω

χρόνοις έγενετο.

5 χγ'. Γελίμερ δϊ τότε χρήματα τε πολλά Λιβύων Ρ 229

τοίς γεωργοΐς προΐεμενος και φιλοφροϋύντ\ ές αντονς

χρώμενος ίπαγαγέβ&αι πολλούς ϊβχνθεν. ους δή έκέ- 2

λενβε 'Ρωμαίων τους ές τά χωρία περιιόντας κτείνειν,

χρνβίον τακτδν έπι φόνω εκάβτω τω άπολονντι έπι-

ιο κηρύξας. οΐ δε πολλούς τον 'Ρωμαίων βτρατον ίκτει- 3

νον, ον βτρατιώτας μεντοι, αλλά δούλους τε και

ύπηρετας, οΐ δή χρημάτων έπι&νμία ίς τάς κώμας άνα-

βαίνοντες λά&ρα ήλίβκοντο. και αυτών τάς κεφαλάς 4

οΐ γεωργοί παρά Γελίμερα φέροντες αυτοί μεν εμμι-

15 β&οι γενόμενοι άπηλλάαβοντο, δ δε βτρατιώτας άνηρη-

κέναι πολεμίους ύπώπτευεν.

Ένταν&α τον χρόνου Διογένης, ό Βελιβαρίου δορυ- 5

φόρος, εργα έπεδείζατο αρετής αξία. βταλεϊς γάρ, &μα

των νπαβπιβτων δύο και εΐκοβιν, έπι καταβκοπη' των

2ο εναντίων, έγενετο εν χωρίω δυοϊν ήμεραιν δδόν Καρ

χηδόνος διέχοντι. τούτους δε τους άνδρας (ού γάρ 6

οϊοί τε ηβαν οΐ τον χωρίον γεωργοί κτείνειν) άγγε'λ- Β 402

λονβι τω Γελίμερι ένταν&α είναι, και δς τριακοβίονς 7

άπολε%άμενος Βανδίλων Ιππέας έπ' αντονς εβτελλε,

»ό ζώντας απαντάς έπιβκϊ/ψας παρ7 αυτόν άγαγείν. λόγον 8

1 χρεονργήαας ΥΡ] χαχονργήβας Ο || 2 πανταχού Ο || 2—3

ύποΐογιβάμενος] ίπενΧογηοάμενος Ο || 7—8 ίκ,ίΧενβε νθ] έχί-

ΧενεΡ\\ 8 ίς] αβίβ* δοΐιβΛΙθίη || 9 άποΧοΰντι ΥΡ] άπαιτονντι 0\\

15 γενόμενοι Ρ ΟΜβί] γινόμενοι ΎΟ | άπηΧάααοντο Ο || 17 ό]

τοβ Ο || 18 γάρ ΓΟ] γαρ Χά&ρα Ρ || 20 ίγένοντο Ο \ δνείν ΓΡ |

ό86ν νθ] όίώ Ρ || 21 Μχοντι ΡΟ] ϊχοντι V || 25 έπιβχήψας 7]

έπιβτείΧας ΡΟ
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γάρ πολλού ά\ιόν οΐ εδοζεν είναι Βελιβαρίου δορυ-

φόρον %νν υπαβπιβταΐς δύο χαι είκοβι δορναλώτονς

9 ποιήβαβ&αι. οΐ μεν ουν άμφι Λιογενην ές οΐχίαν

έβεληλυ&ότες τινά έκά&ευδον έν τω ύπερώω, πολέμιον

ούδεν έν νω έχοντες, οΐ γε μακράν άπεΐναι τονς 5

10 εναντίους έπύ&οντο. οΐ δε Βανδίλοι ορ&ρον βα&έος

ενταϋ&α έλ&όντες διαφ&εΐραι μεν τάς εκείνη &νρας

'ι) είς την οΐκίαν είβελδεϊν νύκτωρ άξ,ύμφορον

βφίβιν φόντο είναι, δείβαντες μη νυχτομαχίαν

έμπεπτωχότες αύτοι μεν βφάς αυτούς διαφ&είρωβιν, ιβ

εζοδον δε πλείβτοις των πολεμίων έν βκότω, αν οντω

11 τύχοι, παρεξ,ωβιν. επραββον δε ταύτα της δειλίας

αύτοΐς έκπληββούβης τον νοϋν, παρόν βφίβιν ούδενι

πόνω φέρουβί τε πνρά και τούτων χωρίς ονχ οβον

άνόπλονς, άλλά χαί γυμνούς παντάπαβι τους πολε- ΐ5

12 μίους έπϊ των βτρωμάτων λαβείν, νϋν δε άμφι την

οΐκίαν άπαβαν κύκλω και διαφερόντως τάς &ύρας

13 φάλαγγα ποιηβάμενοι έβτηβαν άπαντες, εν τούτω δε

των 'Ρωμαίων βτρατιωτών ενι εξ ύπνου άναβτηναι

%υνέβη, δβπερ τοϋ θορύβου αίβ&όμενος, ον δή οι ;ο

Βανδίλοι φ&εγγόμενοί τε έν βφίβιν αύτοίς λά&ρα

έποίουν χαι ξνν τοις οπλοις κινούμενοι, ζυμβαλεΐν το

ποιούμενον Ι'βχυβε, χαι των εταίρων άνεγείρας βιωπΐ;

14 'έχαβτον τά πραββόμενα φράζει, οΐ δΐ Ζίιογενους

1 οί οιη. V || 2 δορναλώτονς νθ] δοριαλώτονς Ρ || 3 άμφί

διογένην ΥΡ] ονν διογένει Ο \ ές ΡΟ] έπ' V || 4 έαελτιλν»ότες]

αννεληλυΰότες Ο || 5 ούδεν ΡΟ] ονδένα V || 6 βανδίλοι Ο ||

8 ΡΟ | εΙβελ»εΐν νΡ] έλ&είν Ο || 11 πλείοτοις των πολε

μίων νθ] τοίς αολεμίοις Ρ || 12 τύχη Ο | παρέξοναιν ΎΟ ||
13 έχπληττούοης Ο || 15 άλλα χαϊ] ■χαι οτα. Ο || 16 νϋν ΎΟ]

νννϊ Ρ || 19 των οτα.. Ο \ έξ νπνον] έξ,νχνω Υ || 21 βανδί

λοι Ο | αντοϊς Ρ
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γνώμη τά τε Ιμάτια ένδιδύβκονται ήβυχή άπαντες και

τά οπλα άνελόμενοι κάτω έχώρουν. ον δή τοις ϊπποις 15

τούς χαλινούς έπι&έμενοι ανα&ρώβκονβιν έπ ' αύτούς, Β 403

ούδενΐ αί'β&ηβιν παρεχόμενοι., παρά τε την αϋλειον ^ 230

5 χρόνον τινά βτάντες άνακλίνουβι μεν έ%απιναίως τάς

ταύτη &ύρας, έζίαβΊ δε εν&ύς άπαντες, οί μεν οϋν 16

Βανδίλοι έργον ήδη έπ' αυτούς είχοντο, ήνντον δε

ονδέν. οι γαρ 'Ρωμαϊοι ταΐς τε άβπίβι φραΐάμενοι

και τοις δορατίοις αμυνόμενοι τονς έπιόντας βπονδη

ίο ήλαυνον. ούτω τε Διογένης τονς πολεμίονς διέφυγε, 17

δυο μεν των επομένων άποβαλών, τους δε λοιπούς

βώβας. πληγάς μέντοι έν τφ πόνω τούτω και αντος 18

ελαβεν ές μεν τον ανχένα και το πρόβωπον τρεις,

άφ' ων δή παρ' ολίγον άποΟ-ανεϊν ήλ&ε, κατά δε

ΐ5 χειρός της λαιας μίαν, εξ ής ονκέτι των δαχτύλων

τον βμικρότατον ένεργεϊν ΐΰχνβε. ταύτα μεν ονν ώδε

γενέβ&αι ί,υνέβη.

Βελισάριος δε τοις τε περί την οίχοδομίαν τεχνί- 19

ταις καΐ τω 'άλλω 6μΙλω χρήματα μεγάλα προτεινό-

20 μένος τάφρον τε λόγου πολλού ά\ίαν άμφΐ τον περί-

βολον ίόρυί,ε κύκλω, χαί 6κόλοπας αύτη έν&έμενος

βυχνούς εύ μάλα περιεϋταύρωδε. καϊ μην και τά πε- 20

πον&ότα τού τείχονς έν βραχεί άνωκοδομήδατο χρόνω,

θαύματος άξιον ου Καρχηδονίοις μόνον, αλλά και

25 αύτω Γελίμερι γεγονός ϋβτερον. έπειδή γαρ δορυάλω- 21

τος ές Καρχηδόνα ή~χεν, ήγάϋ&η τε Ιδών το τείχος

και τήν όλιγωρίαν την αύτού πάντων οι έφη γεγο-

4 αϋλειον Ρ] αύλιον V, αίλειαν Ο || 7—8 ηνντον δε ούδέν V]

■ηννον ουδέν Ο, οτα. Ρ || 11 άπαβαλών Ο || 16 τον] τό Ο ||

17 γενέο&αι ξννέβη ΫΡ] ζννέβη γενέσ&αι Ο || 27 αντοΰ VIΆΪήβι]

αντον οοάά. || 27—410, 1 γεγονέναι τ&ν παθόντων V] των παρόν-
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νέναι τών παρόντων αΐτίαν. ταντα μεν Βελιΰαρίω

εν Καρχηδόνι όντι χατείργαβτο ώδε.

χδ'. Τξάζων δε, 6 τον Γελίμερος άδ·ελφος, τω

βτόλω ω έμπροβ&εν εΐρηται ές Σαρδώ άφιχόμενος ες

Β 404 τον Καρανάλεως λιμένα απέβη , χαΐ την πόλιν αντο- 5

βοεϊ εϊλε τόν τε τνραννον Γώδαν έχτεινε χαΐ εί τι

2 άμφ' αυτόν μάχιμον ην. χαι έπεί ές γην την Λιβύης

τον βαΰιλέως βτόλον ηχονβεν είναι, ονπω τι πεπνβ-

μένος ών ταύτη έπέπραχτο, γράφει προς Γελίμερα τάδε

8 ,,Γώδαν άπολωλέναι τον τνραννον, νπό ταϊς ημετέραις ίο

,,γεγονότα χερβϊ, και την νήβον αν&ις νπό τη βϊ] βα-

,,βιλεία είναι, ώ Βανδίλων τε χα\ Αλανών βαβιλεν, Γβ&ι

4 ,,χαι την έπινίχιον έορτην 'άγε. τών δε πολεμίων, όΐ

,,έτόλμηβαν ές την ημετέραν βτρατεύεβ&αι, έλπιζε την

,,πείραν ές τούτο άφίζεβ&αι τύχης, ές δ και πρότερον α

,,τοϊς έπι τονς προγόνονς τονς ήμετέρονς 6τρατενβα-

5 ,,μένοις έχώρηβε." ταντα οΐ λαβόντες τα γράμματα,

ονδϊν πολέμιον έν νω έχοντες, χατέπλενβαν ές τόν τών

6 Καρχηδονίων λιμένα, χαι προς τών φνλάχων παρά

τον βτρατηγύν άπαχ&έντες τά τε γράμματα ένεχείριβαν ίο

ρ 231 χαι περί ών τάς πύβτεις έποιεΐτο έβηγγελλον, οίς τε

έ&εώντο χαταπεπληγμένοι καϊ τε&ηπότες της μεταβολής

το αίφνίδιον έπα&ον μέντοι προς Βελιβαρίον ονδεν

άχαρι.

4 οϊ. I 364, 1

των γεγονέναι Ρ, τών γβγονίναι παρόντων Ο || 2 δντι ΥΟ] Ιόντι Ρ |

8 τξάτξων Ο | άίί/Ιφός] & άβββί ΐη Ο || 4 σαρδώ Ο || 5 χαρανά-

}.εως Υ] χαρνάλεως ΡΟ | την V] την τε ΡΟ || 6 γώβαν Ο \\

7 την ΥΟ] τής Ρ || 9 ταύτΐ] οία. Ο || 10 γώβαν Ο || 14 ατρατεναα-

ΰ&αι Ο || 17 Χαβόντίξ] Ιίβ'νες Υ \\ 18 τόν τών νΡ] τών οιη. Ο ||

20 ένεχείρηααν Ρ || 21 πνστει; Ρ] πίστεις ΥΟ \ έσηγγελον Ρ
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'ΤπΌ δε τον αυτόν χρόνον και ί'τερον ξ,υν>]νεχ&η 7

τοιόνδε. Γελίμερ ολίγω πρότερον η ες Λιβύην ό βα-

βιλέως βτόλος άψίκετο ίπεμψε πρεββεις ές ΊβπανΙαν

άλλους τε και Γοτ&αίον και Φουβκίαν, εφ' ω δή

5 Θεϋδιν, τον των Ονιβιγότ&ων άρχοντα, πείβουβιν

δμαιχμίαν προς Βανδίλους &εβ&αι. οΐ, έπεί άπέβηβαν 8

τη"ν ήπειρον, τον έν Γαδείροις πορ&μόν διαβάντες,

εύρίϋχουβι Θεϋδιν έν χωρίω μακράν από δαλάββης Β 406

κειμένω. άναβάντας δε παρ' αυτόν τους πρέββεις 6 9

ίο Θεΰδις φιλοφροΰύνης τε ήζίωβε και προδύμως εΐβτία,

εν τε τι] ϋ-οίνΐ] επυν&άνετο δή&εν δπη ποτε Γελίμερί

τε και Βανδίλοις τά πράγματα εχοι. τούτων δε των 10

πρεββεων βχολαίτερον ές αύτόν Ιόντων ετυχεν άκη-

κοώς άπαντα, ο6α ΒανδΙλοις ζυνέπεβεν. όλκάς γαρ 11

ΐ5 μία έπ ' έμπορία πλέουβα έκείνη τη ήμερα η τό Στρά

τευμα είς Καρχηδόνα εΐϋηλαβεν, έν&ένδε αναγόμενη

χαΐ πνεύματος έπιφόρον έπιτυχοϋβα, ίς Ίβπανίαν

ήλ&εν. ο&εν δη δ Θεϋδις μαδων οβα έν Λιβύη 12

%υνηνέχ%·η γενεβ&αι άπεϊπε τοις έμπόροις μηδενι φρά-

80 ζειν, ώς μη ταύτα εκπυβτα ές το παν γένηται. έπεί 13

άπεκρίναντο οι άμφι τον Γοτ&αϊον άπαντα βφίΰιν

ώς αριβτα εχειν, ήρώτα οτου ποτε ένεκα η"κοιεν. των 14

#έ τήν όμαιχμίαν προτεινομένων έκέλευεν αυτούς ό

Θεϋδις είς τήν παραλίαν Ιέναι' ,,έν&ε'νδε γαρ", ε"φη, ,,τά

25 ,,οϊκοι πράγματα άβφαλώς είβεβ^ε." οΐ δε πρε'ββεις ούχ 15

ύγια τον λόγον είναι ατε οίνωμενου τοϋ άν&ρώπου,

3 Ιβπανίαν αοάά. || 5 ονδιγότ&ων Ο || 7 & ΡΟ || 9 άναβάν-

τις Ρ || 12 ϊχιι V | νθ] τβ Ρ || 13 ίβ 7Ρ] έπ' Ο || 16 ΡΟ \

ίΰ-ηίαβΐν ΡΟ || 17 ίβπανίαν οοάά. || 19 τοϊς] γαρ Ο || 20 ταντα

νθ] πάντα Ρ || 24 & ΡΟ || 26 εΐβεβ&αι V, ίβεβ&αι Ο || 26 είναι

8.η4β ντίοτοπηβαντις ίΓαηβροηίί Ρ | τον ΥΟ] Οία. Ρ
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16 νποτοπήβαντες, έν όιωπϊ] έβχον. έπει δε αντώ τη

νβτεραία ξνγγενόμενοι την βνμμαχίαν έν λόγω έποι-

ονντο, χαι ρήματι αν&ις τω αντώ ό Θενδις έχρητο,

οντω δη ξννέντες νεώτερα βφίβιν εν Λιβύη ί,νμπεβεΐν

αράγματα, ονδεν μέντοι άμψι Καρχηδόνι εν νω έ'χον- 5

17 τες, ές αυτήν έ'πλεον. άγχον τε αντης χαταπλεύϋαντες

χαί 'Ρωμαίοις βτρατιώταις περιτνχόντες ένεχείριβαν

18Β406<7<)ρα£ αύτονς δ τι βούλοιντο χρηβ&αι. ο&εν ές τον

βτρατηγ'ον άπαχ&έντες χαι τον πάντα λόγον άγγεί-

λαντες έπα&ον ονδεν προς έχείνου χαχόν. ταντα μεν ίο

19 ονν οντω γενέβ&αι τετνχηχε. Κύριλλος δε, Σαρδονς

τε άγχον γενόμενος χαί τά τω Γώδα %νμπεβόντα

άχούβας, ές Καρχηδόνα έπλει, εν&α τό τε 'Ρωμαίων

βτράτενμα χαί Βελιβάριον ενρών νενιχηχότας ήβνχαξε'

χαί Σολόμων παρά βαδιλέα, οπως άγγείλη τά πεπραγ- ΐδ

μένα, έβτέλλετο.

Ρ 232 χε'. Γελίμερ δε έπει έν πεδίω Βούλλης έγεγόνει,

οπερ ενξώνω άνδρΐ τεββάρων ημερών δδω Καρχηδόνος

διέχει, ου πολλω άπο%·εν των ΝονμιδΙας δρίων, έν-

ταν&α ΒανδΙλονς τε ζύμπαντας ήγειρε χαϊ εϊ τί οι «ο

2 φίλιον έν ΜανρουβΙοις έτύγχανεν όν. όλίγοι μέντοι

Μανρούβιοι αντώ άφίχοντο ές ζνμμαχίαν, χαί οντοι

3 παντάπαβιν άναρχοι, όβοι γάρ έν τε Μαυριτανία χαι

ΝονμιδΙα χαι Βνξαχίω Μαυρονβίων ήρχον, πρέββεις

ώς Βελίβάριον πέμψαντες δονλοί τε βαβιλέως έφαβχον ?δ

19 οί. ΤΗβορΙι. I 195, 1

1 νποτοπάβαντες Ο || 2 ζνμ,μαχίαν ΡΟ || 7 παρατνχόντΐς Ο |

ένεχείρησαν Ρ || 8 αντονς Ρ || 9—10 άναγγιίίαντες Ο || 11 <ϊ« νΡ]

τϊ Ο || 13 ϊπλη V || 15 αοΧομων ΓΟ || 18 ΟΛίρ] Λϊρ Ο || 19 νον-

μηδίας Ο || 22 αντω ΥΡ] αυτού Ο || 24 νοναηδία Ο
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ΐ'ιναι χαϊ ζνμμαχήβειν νπέβχοντο. εΐβΐ δε οΐ και τονς 4

παίδας έν όμηρων παρείχοντο λόγω, τά τε ζύμβολα

ΰφίοΊ παρ' αύτον βτέλλεύ&αι της αρχής κατά δη τον

παλαιόν νόμον έδέοντο. νόμος γαρ ην Μανρονβίων 5

5 άρχειν μηδε'να, καν 'Ρωμαίοις πολέμιος η, πρίν αν

αύτω τά γνωρίβματα της αρχής δ 'Ρωμαίων βαβιλενς

δοίη. άπερ ήδη προς Βανδίλων λαβόντες ουκ ωοντο 6

εν βεβαίω την αρχήν εχειν. έβτι δε τά ζύμβολα ταντα 7

ράβδος τε αργυρά κατακεχρνβωμένη και πίλος άργν-

ιο ρονς ονχ ολην την κεφαλήν βκέπων, άλλ' ωβπερ 6τε-

φάνη τελαμώβιν άργνροϊς πανταχόθεν άνεχόμενος, καΐ Β 407

τριβώνιόν τι λενκόν, ές χρνβήν περόνην κατά τον

δεζιόν ώμον έν χλαμύδος βχήματι Θετταλής %ννιόν,

χιτών τε λευκός, ποικίλματα έχων, χαϊ άρβύλη έπί-

15 χρνβος. Βελιδάριος δε ταντά τε αύτοΐς έπεμψε και 8

χρήμαβι πολλοίς αύτών εχαβτον έδωρήβατο. ού μέντοι 9

αύτω ές %νμμαχίαν άφίκοντο, ού μήν ούδε Βανδίλοις

έπαμννειν έτόλμηβαν, άλλ' έκποδών άμφοτέροις βτάντες

έκαραδόκονν οπη ποτε ή τον πολέμου τύχη εκβήβεται.

2ο ώδε μεν 'Ρωμαίοις τά πράγματα είχε.

Γελίμερ δε των τινα Βανδίλων ές Σαρδώ έπεμψεν, 10

έπιότολήν προς Τζάζωνα τον άδελφόν έχοντα, ος ές

τήν παραλίαν κατά τάχος έλ&ών όλκάδος τε άναγο-

μένης έπιτνχών, ές Καρανάλεως τον λιμένα χατέπλενβε

25 και Τξάξωνι τήν έπιΰτολήν ένεχείριβεν. έδήλον δε ή 11

3 οτέΧΧεβ&αι ΥΡ] ηίμ,πεβ&αι Ο || 6—7 βαβιΧενξ 8οίη] δοί-η

βαοιλενς Ο [| 8 έν βεβαίω την άρχην ΥΟ\ την άρχήν έν βεβαίω Ρ ||

9 ρ&βδος Ο \ χεχρνσωμ,ένη Ο ρΓ. πι., χατεχρναωμίνη Ο ρΓ. η.

οογγ. || 10—11 ατεφάνω Τ|| 13 &εττάΧης V | ξ,ννιον Ρ] ξ,ννιον V,

έξιόν Ο || 14 τε Ρ] οτα. V, 6ε Ο | ποιχίΧματος Ο \ άρβνλη} άρ-

τνΧτ\ Ο || 16 αύτών] αντον V || 21 σαρδώ Ο \\ 22 τζάνωνα Ο ρΓ.

πι., τζάτζωνα Ο ρΓ. πι. οογγ. || 24 χαρανάλεωξ V] χαρνάΧεως ΡΟ ||

25 τξάνωνι Ο \ ένεχείριβεν ΥΡ ρΓ. πι. οογγ. Ο] ένεχείρησεν Ρ ρΓ. πι.
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γραφή τάδε ,,Ονχ %ν, οϊμαι, Γώδας 6 την νηβον ημών

,,άποϋτήβας, αλλά τις 'άτη εξ ουρανού ές Βανδίλονς

12 γ,έπιπεβονβα. 6ε τε γαρ εξ ημών χαϊ Βανδίλων

,,τονς δοκίμους άφελομενη άπαντα βνλλήβδην έχ τον

ΐ3ΐ239„Γιζερίχον οίκον τα άγα&ά ηρπαβεν. ού γάρ έπΐ τω 5

„άναβώβαβϋ·αι την νηβον ημίν έν&ένδε άπηρας, άλλ'

,,οπως Λιβύης Ίουβτινιανος κύριος εβται. τά γάρ τη

,,τύχη δόζαντα πρότερον πάρεβτι τανύν έκ των άπο-

14 ,,βάντων εΐδέναι. Βελιβάριος μεν ούν βτρατώ όλίγω

,,εφ' ήμας τ^κεΐ' ή ίί άρετή έχ Βανδίλων άπιονβα ίο

„εύϋ·νς ωχετο, με&' εαυτής λαβονβα την άγα&ήν τύχην.

15 ,^Αμμάτας μεν γάρ χαϊ Γφαμοϋνδος πεπτώκαβι, μαλ-

,,&ακιξομένων Βανδίλων, ίπποι δε χαι νεώρια χαϊ %νμ-

Β 408 ,,παβα Λιβύη χαϊ ούχ ηχιβτα αύτη Καρχηδών εχονται

16 ,,ήδη προς των πολεμίων, οΐ δε κά&ηνται, το μή έν ΐ5

,,τοίς πόνοις άνδραγαδίζεβδαι παίδων τε χαι γυναικών

,,άνταλλαξάμενοι και πάντων χρημάτων, ημίν τε άπο-

,,λέλειπται μόνον το Βούλλης πεδίον, ουπερ ημάς ή

17 ,,είς νμας έλπίς κα&ίβαβα εί'ργει. άλλα βύ τυραννίδα

,,τε και Σαρδώ καΐ τάς περι ταύτα φροντίδας έάβας ίο

,,δτι τάχιβτα παντί τω βτόλω εις 7}μας ήκε. οϊς γάρ

,,νπερ των κεφαλαίων ό κίνδυνος, τάλλα άκριβολογεί-

18 ,,β&αι άζύμφορον. κοινή δε το λοιπόν αγωνιζόμενοι

,,πρός τους πολεμίους ί) τύχην την προτέραν άναβω-

,,βόμε&α, ί) κερδανοϋμεν το μη αλλήλων χωρίς τά έχ κ

,,τοϋ δαιμονίου ένεγκεϊν δύβχολα."

2 οίτη] άττι\ V || 4 άπαντα νθ] απαντάς Ρ | ξυλλήβδην Ο ||

6 τάγα&ά Ρ || 12—13 μαλαχιξομ,ένων Ο || 15 προς νθ] νπό Ρ \

15—17 οι —χρημάτων] 80ΓΪΙ)βηάπιη ρυίο οί ίή θί ΙΐΒ,βο οπιηία

ίΓαηΒροηβηάα αηίβ: ίπποι $ϊ (νβΓβ. 13), οί'. Ηττ* ρ. 27 || 17 χαϊ

πάντων ΤΡ] απάντων Ο || 19 Ο | χα&ίααοα νΡ] χα&ίατα-

α&αι Ο || 20 σαςάώ Ο || 21 ές ΡΟ \ ηκι ΡΟ ΟΟΓΓ.] ήχεν ΥΟ ρτ. τα.
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Ταύτα έπεί Τζάζων είδε τε άπενεχθένχα χαι ες 19

τους Βανδίλους έζήνεγχεν, ες τε οίμωγάς χαϊ όλο-

φύρβεις έτράποντο, ου μέντοι έχ τον έμφανοϋς, άλλ'

ώς ένι μάλιβτα έγχρυφιάζοντές τε χαϊ τους νηβιώτας

5 λανθάνοντες βιωπη έφ' εαυτών τά παρόντα βφίβιν

ώδύροντο. χαϊ αντίχα μεν τά εν ποβιν, ως πη έτυχε, 20

διαθεμένοι, τάς ναύς έπλήρουν. αραντες δε ένθένδε 21

παντί τω βτόλω τριταίοι χατέπλενβαν ές την Λιβύης

άχτην, η Νονμίδας τε χαι Μαυριτανούς διορίζει, χαϊ 22

ίο πεζή βαδίζοντες άφιχνοϋνται ες το Βούλλης πεδίον,

ον δη άνεμίγνυντο τω 'άλλω βτρατω. ένταύθα βυχνά

έλέου πολλού ά\ια Βανδίλοις %υνέβη, άπερ έγωγε ούχ

αν έτι φράϋαι ίχανως έχοιμι. οΐμαι γάρ εΐ χαϊ αυτών 23

πολεμίων άνδρΐ θεατή γενέβθαι τετύχηχε, τάχα αν Β 409

ΐ5 χαϊ αύτος Βανδίλους τε τότε χαϊ τύχην την άνθρω-

πείαν φχτίβατο. ο τε γάρ Γελίμερ και δ Τζάζων 24

επειδή άλλήλοιν τω τραχήλω περιεβαλέβθην, μεθίεβθαι

τό λοιπόν ούδαμή εΐχον, ούδέν μέντοι ές αλλήλους

έφθέγγοντο, άλλά τω χεΐρε ϋφίγγοντες έχλαιον, και

2ο Βανδίλων τών %ύν ΓελΙμερι εχαβτος των τινα έχ

Σαρδούς ήχοντα περιβαλών χατά ταύτα Ιποίει. χρόνον 25

τε βυχνον ωβπερ άλλήλοις έμπεφυχότες, ήδονής της

ένθένδε άπώναντο, χαϊ ούτε οΐ άμφΐ Γελίμερα περι

τοϋ Γώδα {έπεϊ αύτούς ή παρούβα τύχη έχπλήξαβα τά

25 πρόβθεν βφίβι Σπουδαιότατα δό%αντα είναι τοίς ήδη

1 ΐΐ9ί τε νθ] τε είδεν Ρ || 5 ίαντων 7Ρ] εαντοις Ο \\

6 ποβϊ Ρ Ι 7 έν#έν#8 70] οπι. Ρ || 10 Ο | 12 ποΙΧοϋ)

ποΧλ// Ρ || 14 τάχ' αν Ο || 16 αντός ΥΡ] αύτούς Ο | τε οπι. Ο ||

16 γάρ οπι. V || 17 περιεβαλλέσδην Ο || 18 ονδεν] ούδε Ο ||

19 ϊνΧαον Ρ || 20 ίχαβτα Ο ρτ. πι., ίχαβτον Ο ρι\ πι. οογγ. |

21 ταύτα ΟηΓΪβί] ταντα οοάά. || 23—24 περϊ τον Γώδα ϋϊπά.]

περί τε τω γώδα οοΛά. || 24 τνχη οπι. V || 25 πρόβ&ε Ρ
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Ρ 234 ές 'άγαν άπημελημενοις %ννέταββεν) οντε οΐ εκ Σαρδοΰς

ηκοντες έρωταν τι ήξιουν άμφΐ τοις εν γε Αιβντ}

%ννενεχ&εϊβιν. Ικανός γάρ αντοϊς 6 χώρος τεκμηριωβαι

26 τά %νμπεβόντα έγίνετο. ου μην ονδε γυναικών η

παίδων Ιδίων λόγον έποιονντό τινα, έξεπιβτάμενοι ώς, 5

η"ν τις αντοΐς ένταν&α ουκ εΐη, δηλον οτι ί) ετελεντα

η ΰπο των πολεμίων ταΐς χερβϊ γέγονε. ταντα μ&ν

δη ταύτη πη εβχεν.

1 ^5 άγαν] έαάγαν ΎΟ \ τ)τημ,ΐΧημένοις Ο \ Ι,υνίτααβΐν Ρ

ρΓ. πι. οοιτ. Ο] ξυνεταοεν νΡ ρΓ. πι. || 3—4 ζννενιχ&εϊαιν—τά

άββΓΒ,ηί ίη Ρ, Γ60. πι. ίη πΐ3Τ£ίηβ βηρρ1βί& βπηΐ; || 3 ϊχανώς ΥΡ |

αντοίς δ χώρος] ό χώρος αντοΐς Ο || 4 ονδε] δε ονδε Ο \\ 4—5 η

παίδων Ιδίων ΫΟ] Ιδιων η παίδων Ρ || 8 πη οτα. V



ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ρ

ΤΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜίΙΝ ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ. Β

ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ.

ΕΧ ΕΜΤΙΟΝΕ ΜΑΕΤΚΕΤΙ, ΡΑϋΟΙδ 10018 ΜϋΤΑΊΊ8.

ΟβΙίιηβΓ Ο&τϊΙιαρΛβτη ΙοηΙ&ΐ ρΓοάίίίοηβ, ςνιαηι &νβΓίϋ Ββ-

1Ϊ83,ηΐίΒ. ΗυίπΒ οοηοίο. (0»ρ. 1.) Εάηοϋ οορίαβ Ββΐϊβαήαβ.

Μ&883,^βί3.πιπι οοηβίΐίυιη. Οιηβη νίοίοΓίαβ. Μϊΐϋ&τββ οοηοίοηβΒ

ΟβϋπιβΓΪΒ βΐ Τζαζοηίβ. (2.) ΙΤίπηβφΐβ αοίβϊ άίβροβίϋο. Ργοθ-

ϋιπη. ΟβϋπιβΓίβ ία^α. Ο^βίΓΟΠπη ναηάΒΐίοοπιπι (ϋτβρίϊο. (3.)

Εοπιαηοβ απχοΓβ ρΓ&βάαβ άίββϊραΐοθ Γθνοοαί Ββ1Ϊ88,ΓΪιΐ3. δηρρίί-

οβ8 ναηάαΐοβ ίη βάβπι Γβοίρίί. ΟβΙίηιβΓβπι ίηββφΐίΙπίΓ, ρΓβ,β-

ιηίθδο Ιοαηηβ: φΐο ρβΓ ΐπιρπιάθηίΪΗ,ια ϋΙίαπΒ βΒ,^ίίία οοοίβο,

βίιΐδ 1;ηπιιι1ιιιη αηηαο ρβοηηί&β βϋρβηάϊο οοηοηββί&ΐ. ΟβΙίπίθΓ

ίη ιηοηίβιη Ραριι&πι 8β Γβοίρίί : α Ργιογ» Επιΐο, ΐηββτι Ββΐίβαηί,

οβδίάβΙιΐΓ : οαρίΐιΐΓ ίρβίιιβ §εζ&. (4.) ΒβΙίβ&πνίΒ 8&Γ(1ίηί8.ιη, Οογβϊ-

ο&πι, ΟαβδίΐΓβαιη ΜαιίΓίίαηίαβ, 8βρ<πιπι, Εϋιιβαπι, ΜαίοΓίοαπι,

ΜίηοΐΊΟ&πι Γβοίρίί;. 8αΙ)8ί(ϋιιπι ΤήροΠίαπίβ ΠΗϋϋ Γιίΐ^αβαηι

β, Οοίηίβ Γβρβίίΐ ΜαίιίΕΐθ ΙϋβΓ&β. (6.) ΟβΙίηΐθΓβπι πιοηίθ

Ραριια Γηυηίίπιιη Ρπαταβ ίπιβίτ» α^^βάίΐιΐΓ. ν&ηάΕίοΓαπι Ιυχυβ.

ΜααΓοπιπι αβρβΓβ, νίνβηάί ταίίο. Ρηαταβ βί ΟβΙίηιβΓίβ ηιαΐααβ

ΙίίβΓβ,β. (6.) ΟβΙίπιβΓ ίτίβίί ριιβΓοηιπι βρβοί&οπίο ρβπηοίιιβ ά,β-

(ϋϋοηβηι ϊβ,οίί. ΟΜίηβ,^ίηβηι άιιοίπΒ β,οοίρίίιΐΓ λ ΒβΙίβαΓίο.

ΡΓΟοορϋ άβ Ιιοο 1)β11ο ίηάίοίαιη. (1.) Αραά. ίτηρβΓΕίΟΓβηα ίη-

βίπιίΐπΓ οαΐηηιηία Ββΐίβαηο. Εάϋαπι β, ίβηιίηίβ Μαατίβ ν&ϋοίηίιιπι.

Μη,πγοπιπι ρβΓβάία αο Γβββίΐίο: φΐβ,πι ΓβρηηιβΓθ ραΓβ,ί 8α1οηιοη.

ΙηβίαιίΓαηίιΐΓ νβοΐί^&ΐία. (8.) Ββΐίβαπί ΐΓίηπιρΙιυβ. Υαβα 8α1ο-

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ—ΤΕΤΑΡΤΟΣ] βίο βοήρΒί, ηροχοπίον χαι-

ααρέως ιστοριών περβιχών τέταρτον V, τοΰ αντον προχοπίον

χαιβαρέως· της πρώτης τετράδος των χατ' αντον όχτώ Ιοτοριών

, ον ον
η τετάρτη Ρ, τό β' / λνβιχόν β' Ο, οί. ρΓΟί.

Ρβοοοριοβ, βά. Η» υ γ/. I. 27
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ιηοηίβα Ηιβτοβοΐ^ιαα άεΐαία, Οηιϊβϋωιοπιιη ίβηαρίίβ άοη&ηΐητ.

ΕχβΙ&πι&Ι 6β1ϊπιβΓ: Ιηβϋηί&ηιιιη 9άθΓ8.ί.: <Λδίίη3,ΐυ8 ϊη ηβ,βΓβδϊ,

ραίτίοίβ,ία βχοΙηάίίιΐΓ. Ββϋβαηί οοηβιιΐ&ίπιβ. (9.) Αί^αη βί

Βυίιηαβ, α Μαηηβ ϊηΐβΓΟβρΐί, οοουπΛυηί. Μβ,ιίΓοηιηι οή§ο, βί

ναηα ίοΓίιιη». (10.) δαίοπιοηϊβ β,ο Μβλιγοπιπι ππιίιιαβ ΙίΐβΓ&β.

ϋίτηίδφΐβ &οίβί άίδροδϊίϊο. Οοηοϊοηββ ηιίΙϋ&Γβδ. Ρτοβίΐυπι.

νίοίοιίβ, Κοπι&ηοπιπι. (11.) Μαατί 1)β11ιιιη ϊη Εοπιαηοβ ίη-

8ία\ΐΓ£ΐη1ι. Βητ^αοη Β^ζαβιϊ πιοηβ. δαίοιηοηϊβ &ά Κοπιαηοβ

πιίΐϋΐΐηβ οτβ,ίίο. δίυρβηάα Μαπτοπιπι οΐ&άββ. (12.) Ι&ικίαβ

Νηπήάϊ&ηι ναδΐαί. Αΐίπϊαβ οιιηι Ιαικίι Μβ,υΓοπιιη ρηηοΐρβ βϊη-

ριΙ&Γβ οβΓίωηβη. Μοηίβπι ΑιίΓαβϊιιπι ρβϋΐ δαίοιηοη. Πΐϊιιβ

ιηοηϋδ άββοΗρΐϊο. δΒίοπιοηίβ οοη&ίιιβ ϊτΗίϊ. Νονί αρραταΐπι.8,

ρΓαβδβΓίϊιη Β,άνβΓβυβ ΜαιίΓΟδ ϊη 8&Γ<ϊΐηϊ& άβ^βηΐββ. (13.) Ββΐϊ-

βαΓΪυβ ΟΌΐηϊβ δίοίΐϊαια βΓΪρϊί. 8ο1 ρβΓ αηηηηι ίηίβ^ηιπι Ιβ,βο-

Γ9,ηϋ 8ΪΠ1Ϊ1Ϊ8. δβάΐΐίο ηϊΐϊίιιπι ίη ΑίΗοα, βί οοηϊυΓαίϊο ϊη 8β1ο-

ηιοηβπι. Βοηιπι Γητοτ. δαίοπιοηϊδ βΐ Ρπ>οορϋ ίύ^β,. (14.)

δβάϊϋοδί ΟαιϋΐΒ,^ϊηβιη (Λδϊάβηΐ. ΜϊβΒϊαη α δβ,ΐοηιοηβ Ιοδβρηϊυπι

ηβοαηί. Ααάΐΐο αάνβηΐη Ββΐίδο,ιϋ ίΊι^ίηηΐ ββφίβηίβ ΒβΙΪΒ&πο. Ββ-

Ιϊβαπΐ βΐ Βΐοζαβ ϊαοίίοβοηιπι άιιοίβ οοηοίοηβδ. ΒβΙίδ&ΐΊΐιβ νϊοίοΓ ϊη

Βίοϊΐίαιη Γβάίΐ. δίοζβ.8 ίη Νπιηϊάϊα πιίΐϋβδ Κοπιαηοδ ΐη ρ&ι-ΐββ

βααβ ίταηϊί. Ώυοβδ, οοηΐχα ηάβηι άβ,ί&ιη, ϊηίβΓηοϊί;. (16.) 6βΓ-

πχΜίυβ 3. Ιιΐ8ϋηΪ8.ηο ϊη Αίποαπι ππββυβ, πιϊΐϊΐιιπι αηίπιοδ βίβϊ

οοηοΐΐϊαί. δίοζαδ ΟαΓΐηβ,^ϊηβπλ ρβίϋ. Οβπηαηιΐδ βχβΓβϊΐηηι

βάυοΐΐ βί; 8.11ος[ΐιϊ4ιΐΓ. (16.) δίοζ&ιη ΟβπηαηυΒ ϊη Νηιηίάίαηι

Γβάβυηΐβπι ββςμιίίηΓ. ϋίτΐιΐΒφΐβ αοίββ. ΑοβΓτίπιιιπι ρΓΟβΙϊαπι.

8ίοζαβ ίΊΐ£&. (17.) ΟρρππιϊΐιΐΓ οοηΐαταΐίο Μαχίπιίηί, ί^ΓΟ,ηηϊάβπι

3,£ΓβοΪ3.ηϋ8. (18.) Ιίβηιπι Αίηοαβ ρΓ&βποίίιΐΓ 8&1οπιοη, οορϋβφΐβ

αυ^θίυΓ, Αίτίοαβ Γββ ορϋιηθ οοιαροηϊΐ δυβοβρία ίη Μαητοβ,

ηιοηϋβ ΑυΓαεϋ ΐηοοίαδ βχρβάϊΐϊοηβ, βοηΐηαπη ρΓαβιηίΐίϋ;: βία»

οίαάβπι ιιΐοϊβοϋ,ηι·: ΖβΛηΙβηι οαβίβΐΐιιιη ορρυ^ηαΐ βί βαρϋ (19.)

ΤηπιβΓ ο\)8Ϊ(1βίηΓ α Βαίοπιοηβ. ΗυίΐΜ &ά βχβΓοϋιιπι οΓ&ίίο.

ΡΓΕίβδίΒ,ηβ Οβζοηίβ ίαοίηυβ. Εχριι^ηΒ,ΐυΓ ΤυηιαΓ, &ο άβίηάβ ββ-

ηιίηί&ηί Γηρβδ. Ρηΐβίβ β Νηηιίάϊα ΜαυΓΪδ, ΜαηΓΪίαηΪΒ,ηι Βίϋρηβη-

Ββπι 8β.1οπιοη νβοίί^&ΐβπι ίαοίί. (20.) Γπδϋηίαηυβ Ο^ιιπι αο

8βΓ^ίιιηι, Ββ,ΐοηιοηϊδ βχ ίτ&ίτβ ηβροίβδ, Ρβηΐβ,ροΐί αβ Τηροΐί

ρΓαββείΙ;. Αά. βρη1&8 ίηνίίαίϊ α 8βΓ^ίο Μ^ητί Ββηαίηαβ, οΓίβ,

τίχα, οοοίάηηίιΐΓ. Ν&ίπιπι ηίηβ Ιιβίΐηηι ν&τίο ΜαΛβ ^βηΐηΓ.

δΕίοηιοηίδ ίηίβηίηδ. (21.) 8βΓ§ίιΐ8 δαίοχηοηίβ βηοβββδΟΓ πΐ0Γίΐ3η8-

8ηΪ8 οπιηβδ οϊβηάίί. Αηίαΐαβ ΜανίΓοπιηι ρΓίηοίρίβ &ά Ιιιβΐίηίίν-

ηυπι βρίβΐοΐα. Βαίοπιοη 8βΓ^ϋ ίΐΆίβτ & Μβ,τιγϊβ οαρΐνιβ, άίδδί-

πιηίαΐο ^βηβΓβ, ΓβάίηιίίΐΐΓ νί)ϊ ρΓβϋο. ΙηαρΓαάβηβ βίηβ ί&οίβ,ΐίο

ΕαΓΛβηδΛτίδ άαηιηοδα. (22.) ΗίπίθΓίϊΐΒ Β7Ζ8.οϋ άιιχ οιιηι βχβΓ-

οΐίη οαρίυβ, Μαητίδ ορβΓ&πι ηαναί. Αβίυ οαρίηηι εΛ Ϊ11Ϊ8 Αάπι-

ηχβίυηι Ραηΐνιβ δαοθΓάοβ Εδίιι Γβοίρϊί. Ο&ΙίΐηιϊΐαΒ Αίηοαβ. (23.)

ΑχβοβίηάηΒ α\) ϊπιρβΓΕίίοΓβ ηαϊβΒηδ ϊη Αίηοαπι, ηΐ£ΐη8ΐβΓΪηπι

ηιϋίΐΜβ ϊιϊίαήαηι άϊτϊδίιπι οιιηι 8βΓ§ίο §βιϋ. Ιθ8.ηηββ 8Ϊ8Ϊηηϊο1ί
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δϋϊΐβ 8ίοζ»β ΓβΙ)β11ϊιΐΓα ρηηοϊρϊ πιοΓΐίίβηιπι νιιΐηηβ ΐηβί^ίί: πιοχ

ίρββ ϊηίθΓβοίΙιηΓ. (24.) Ττταηηϊάβπι 3.1ΓβοΪ£ΐιΐ8 (τοηίη&ηδ, Μ&ιΐΓ08

ίη Κοηιαηοβ οοππηονθί. Ουπι Αηίαΐα βίαια ραοϊβοΐίπΓ. Βαιΰαη

0αι·ίη8,£ίηβιη ρβίηηΐ. ΑτβοΙ)ΐηάιΐ8 Οηίζίη&ιη βίΙ>ΐ οοηοϊΐΐίΐΐ.

ΟοηΰΐΕΐηΒ ΑΓβοΙιϊηάο βίπιίΐ; ίηβίάίΕδ. (26.) (ϊοηίηαηβ ίαπιαϋνι

ίβιτβί Ατβοοίηάηπι, βί ϊη ίρβιιιη πιίΐίίθβ οοηοϋ&ί. Ρη^ηαίυτ.

ΑΓβοβίηάί πιοΗίΐίβΒ β4 Αΐ£8.. Ιρβιιιη βοηΐη&ήβ β ΐβπιρίο βνοοαί,

<Ϊ3,Ια βάβ ρθΓ Εβρ&Γ&ίυπι Οβΐίηβ,^ίηίβ αηίίβίίΐθπι, αο άβπιιιπι

ηβοαΐ. (26.) Αηί&ΐβ,β Μαιιτοπιπι ρήηοβρβ βοηΐηΒ,Ηη άβββηί.

Είιιβάβιη οαβάβπι ιηβάίί&ίιΐΓ ΑΓίαΙίΕΐηββ ίηιρυΐβιι 6γ6£0γπ. βοη-

ίηαπβ τιχοΓβπι βΟΓΟΓβπίφΐβ ΑτβοΙ)ϊη(1ί ηοηβδΐβ Ιι&Ιϊβΐ. ΑΙ) βο

ιιιίββιαβ ϊη ΜαατοΒ Ατίαβ&ηθβ , θχ οοπιροβίΐο 86 ΓβΠΐϊββϊΐΙΒ £6ηί,

βΐ Οβχίΐια^ϊιΐθΐιι Γβάϊί. (27.) Οαβάββ Οοηΐηαπάίβ β,οοιίΓ&ΐβ

άβ80ΓΪΙ)ϋϋΓ. ΕΪ118 αΠΟίοΓ ΑΓΪ8,1)3,ηβ8 Β,β ΪΠίρβΙΈΐΐΟΓβ Π1&§Ϊ8ί6Γ

ιηϊΐϋϊΐιη ΟΓβαίιιι·. Ροβΐ ίρβιιιη βο πηιηβΓβ ϋιη^ίίιΐΓ Ιοαηηβ8

Ραρρί ίταΐβΓ. ΒΪ8 Μβ,ητοβ νίηοϋ, δβιηθΐ νίηοίίιΐΓ. Εββ ίαηάθηι

φΐίβί&β ίη Αίτίοα. (28.)

α. Γελίμερ δε, έπεί Βανδίλους απαντάς ες ταύτό Β 412

είδεν άγηγερμένους, έπήγεν ές Καρχηδόνα τό βτρά-

τενμα. γενόμενοι τε αυτής αγχιβτα τόν τε δχετον 2

άξιο&ε'ατον 'όντα διείλον, ος ές την πάλιν έβήγε το

5 ϋδωρ, χαΐ χρόνον τινά ένβτρατοπεδευβάμενοι υπεχώ-

ρηβαν, ώς ούδεις βφίβιν έπεξήει των πολεμίων, περί- 3Ρ 236

ιόντες δε τά έχείντ} χωρία τάς τε δδοϋς εν φυλακή

έποιονντο και Καρχηδόνα πολιορκεϊν ταύτη φόντο, ου

μήν οντε έληίξοντο ούδεν οντε την γήν έδήουν, άλλ'

ίο ώς οίχείας μετεποιοΰντο. αμα δε χαΐ προδοβίαν τινά 4

έ0εβ&αι βφίβιν έν έλπίδι είχον Καρχηδονίων τε αυτών

χαΐ 'Ρωμαίων βτρατιωτων, όβοις ή τοϋ Αρείου δόξα

ί^βχητο. πε'μψαντες δε και ές των Οϋννων τους 5

άρχοντας, χαΐ πολλά εβεβ&αι αντοΐς έγα&ά προς Βαν-

1 οί. Τηβορη. 196, 9

1 ταντό ΡΟ] έπ' αντω V || 3 αύτής] αντον Ο || 4 ιΐαήγι Ρ

27*
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δίλων ΰποβχόμενοι, έδέοντο φίλους τε χαϊ ζυμμάχους

6 γενέβ&αι βφίβιν. οί δε ούδε πρότερον εΰνοϊχώς ές

τά 'Ρωμαίων πράγματα έχοντες άχε ονδε ζύμμαχοι

αϋτοίς έχούβιοι ηχοντες (βφαβχον γαρ τον 'Ρωμαίων

βτρατηγόν Πετρον όμωμοχότα τε χαΐ τά όμωμοβμένα 5

ηλογηχότα οντω δη βφας άπαγαγεϊν ές το Βνξάντιον)

λόγους τε τους Βανδίλων ένεδέχοντο χαΐ ώμολόγονν,

έπειδάν έν αύτώ τω εργω γένωνται, ξΰν αύτοΐς επί

7 τό 'Ρωμαίων βτράτευμα τρέψεβ&αι. ταντα δε άπαντα

Βελιβάριος εν υποψία εχων (ήχηχόει γάρ προς των ίο

αυτομόλων, άμα δε χαϊ 6 περίβολος οϋπω έτετέλεβτο

άπας) έζιτητά μεν βφίβιν έπΐ τους πολεμίους έν τω

Β 413 παρόντι ούχ φετο είναι, τά δε ένδον ώς αριβτα

8 έζηρτύετο. χαϊ Καρχηδόνιον μεν τινα, 'όνομα Αανρον,

έπι προδοβία τε ηλωχότα χαϊ προς τοϋ οίχείου γραμ- ΐ5

ματέως έληλεγμένον άνεβχολόπιβεν έν λόφω τινϊ προ

τής πόλεως, χαϊ άπ' αύτοΰ ές δέος τι άμαχον οί άλλοι

χαταβτάντες της ές την προδοβίαν πείρας άπέβχοντο.

9 τους δε Μαββαγέτας δώροις τε χαϊ τραπέζι} χαϊ τϊ)

άλλη &ωπεία μετιών ημέρα έχάβτη έζενεγχεΐν είς αντον 8ο

ϊπειβεν όβα αύτοϊς δ Γελίμερ ϋποβχόμενος εΐη, έφ'

10 ω έν τη ζυμβολη χαχοϊ γένωνται. ϋφαβχον δε οί βάρ

βαροι ούτοι ούδεμίαν βφίβι προ&υμίαν ές το μάχε-

β&αι εϊναι' δεδιέναι γάρ μη Βανδίλων ήββημένων ούχ

14 οί. Τηβορη. I 195, 14

2 βφίαιν\ αΊιτοΐζ Ο | οΰίέ] ον Ο || 4 τον νΡ] τ&ν Ο || 5 τι

οπι. Γ || 6 το V] οπι. ΡΟ \\ 7 τούς νθ] των Ρ || 8 έπειδάν ΡΟ]

έπεϊ δε &ν V || 13 ίνδον 70] ϊνδο9εν Ρ || 14 χαϊ 70] οπι. Ρ [

Λανρον] λαυρέντιον Τΐίθορίι. || 15 τβ 70] οπι. Ρ | ήλωχότα V ]

18 & την] έν την V || 20 έί ΡΟ || 21 ίπειαεν] έποίηαεν Ο |

ιίη νΡ] ήν Ο || 24 μη 7] μη χαϊ Ρ, μη δε Ο | ησαωμένην Γ,

ήββομένων Ρ ρΓ. πι., ήααουμένων Ρ ρΓ. πι. οοιτ.
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άποπέμψονται 'Ρωμαϊοι βφάς ές τά πάτρια ήδη, άλλ'

αύτον άναγχάζοιντο εν Λιβύη γηράβχοντες %νήβχειν

χαΐ μήν χαΐ περί τή λεία, μή άφαιρε&ώβιν αύτήν, εν

φροντίδι είναι, τότε δη ονν αύτοΐς Βελιβάριος πιβτά 11

δ έ'δωχεν ώς, ήν χατά χράτος Βανδίλοι ήββη&εϊεν, αύτίχα

δη μάλα ές τά οίχεϊα ξΰι> πάβι λαφύροις βταλήϋονται,

οντω τε αύτούς όρχοις χαταλαμβάνει ή μην πάθη

προθυμία ξ,υνδιενεγχείν βφίβι τον πόλεμον.

Επειδή τε απαντά οΐ ώς άριβτα παρεβχεναβτο χαι 12

ίο ό περίβολος ήδη άπείργαβτο , \υγχαλεβας άπαν το

ΰτράτενμα ε'λεξε τοιάδε ,,Παραίνεβιν μεν, άνδρες 'Ρω- 13

,,μαίοι, ονχ οΐδα οτι δεί ποιεΙβ%·αι προς υμάς, οΐ γε

,,οντω τους πολεμίους εναγχος νενιχήχατε ωβτε Καρ-

,,χηδών τε ήδε χαΐ Λιβύη ί,ύμπαβα χτήμα τής ΰμε-

ΐδ ,,τέρας άρετής έβτι, χαι δι αύτο Συμβουλής ουδεμίας Β 414

,,ύμΐν ίς εύτολμίαν δρμώβης δεήβει. των γάρ νενιχη-

,,χότων ήχιοτα έλαββοϋβ&αι φιλοΰβιν αϊ γνώμαι.

,,εχεΐνο δε μόνον ύπομνήβαι νμας ούχ άπο χαιροϋ 14

,,οίομαι είναι, ώς, ήν ομοίως νμίν αύτοϊς ίν τω πα- Ρ 237

2ο ,,ρόντι άνδραγα&ίξοιβ&ε , αύτίχα δη μάλα το πέρας

„ε\ει τοις μεν Βανδίλοις τά τής έλπίδος, ΰμίν δε ή

,,μάχη. &βτε υμάς ώς προθυμότατα είχος ές %υμβο- 15

γ,λήν τήνδε χα%ίβταβ%·αι. ήδνς γάρ αεί τοις άν&ρώ-

,,ποις άπολήγων τε χαι είς χαταβτροφήν βαδίζων ό

25 ,,πόνος. τον μεν ούν των Βανδίλων όμιλον υμών

,,διαλογιζέβ&ω μηδείς. ού γάρ ανθρώπων πλή&ει ούδε 16

26—422, 2 ον γάο—διακρίνιοδαι] οί. Χβη. Αηαβ. ΠΙ 1, 42

2 άναγχάζοιντο ΎΡΟ ρΓ. πι. οοιτ.] άναγχάζοιτο Ο ρΓ. πι. ||

5 βανδϊΧοι Ο |! 6 μάΧα 70] Οίη. Ρ || 10 αιιαν Μη. Ο || 14 ηδι

Οπι. Ο || 14—15 ύμετέρας νΡ] ήμιτίρας Ο || 24 άποΧέγων Ο \ ές Ρ |

βαδίζων ΥΟ] έγγίζων Ρ || 26 άιαΧοζέα&ω Ρ
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,,βωμάτων μέτρω, αλλά ψυχών αρετή φιλεΐ 6 πόλεμος

,,διακρίνεβ&αι. εΐβίτω δε ΰμας τό πάντων Ιβχυρότα-

,,τον των έν άν&ρώποις, ή έπΐ τοίς πραββομένοις

17 ,,αΐδώς. αΐβχύνη γαρ τοίς γε νονν εχουβι το βφών

,,αύτών ήβόαβ&αι χαΐ της οίκείας αρετής έλάββους 5

,,όφ&ήναι. τους γαρ πολεμίους ευ οίδα ότι όρρωδία

,,τί και κακών μνήμη περιλαβοϋβαι άναγκάζουβι χα-

,,κίους γενέβ&αι, ή μεν τοίς φ&άβαβι δεδιττομένη , η

18 ,,ίέ άναβοβοϋβα την τοΰ κατορ&ώβειν έλπίδα. τνχη

,,γάρ εύ&ϋς μοχ&ηρά όφϋ-εΐβα δούλοι των αύτη περί- ίο

,,πεπτωκότων το φρόνημα. . ώς δΐ νϋν ημΐν ί) πρό-

19 ,,τερον ΰπερ μειζόνων δ άγων έβτιν έγώ δηλώβω. έν

,,μεν γαρ τη πρότερα μάχη των πραγμάτων ήμίν ούχ

,,βυ προϊόντων έν τώ μη την άλλοτρίαν λαβείν δ κίν

δυνος ήν, νϋν δε, η\> μη των αγώνων κρατήβωμεν, α

20 ,,τήν ημετέραν άποβαλοϋμεν. όβω τοίνυν τό χεχτή-

,,β&αι μηδέν τοΰ των υπαρχόντων έβτερήβ&αι χουφό-

,,τερον, τοβούτω νϋν μάλλον η πρότερον έν τοις

21Β416 ,,άναγχαιοτάτοις δ φόβος, καίτοι πρότερον των πεζών

,,ήμίν άπολελειμμένων την νίχην άνελέβ&αι τετνχηχε, κ

,,νϋν δε ΐλεφ τε τω &εω καΐ τω παντι βτρατω ές την

„%υμβολην κα&ιΰτάμενος χρατήϋειν τοϋ Στρατοπέδου

22 ,,τών πολεμίων αύτοϊς άνδράβιν έλπίδα έχω. πρόχειρον

,,οϋν έχοντες τό τοϋ πολέμου πέρας μη τινι ολιγωρία

,,ές άλλον αυτό άπό&ηβ&ε χρόνον, μη παραδραμόντα α

23 ,,τόν καιρόν έπιζητεϊν άναγκάζηβ&ε. άναβαλλομένη

5 ήττάσθαι Ρ \\ 7 άναγχάαουαι ΡΟ \\ 10—11 πιπτωχάτων 0\\

11 ήμΐν Ρ] ύμίν νθ || 11—12 η πρότιρον £ΐθΒ88,ίοπ8 βΒ86 ραίίΐί;

Ηβην. Ι 12 ό οία. V || 13 γαρ] τοις Ο | ήμίν ΨΡΟ ρΓ. πι.] νμϊν Ο

ρΓ. πι. οογγ. || 16 οβψ] οντω Ο || 18 ννν μάλλον ΥΡ] μάλλον

νϋν Ο || 18—19 έν—πρότιρον βιιρρίθΐ» «ιηί ϊη τα&ι^. ϊη Ρ |

19 άναγχαιοτέροις Ο || 25 & ΡΟ] ίπ' V \ άπο&Βΐο&αι Ο
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,,γάρ ή τοϋ πολέμον τύχη ούχ δμοίως τοις κα&εβτώβι

,,χωρεϊν πεφυκεν, άλλως τε ην και γνώμη των αντον

,,διαφερόντων μηκύνηται. τοις γάρ την ΰπάρχονβαν 24

,,ενημερίαν προϊεμένοις το δαιμόνιον άεϊ νεμεβαν εϊω-

5 „·θ·£ν. εΐ δέ τις εννοεί τους πολεμίους, Χοϊδάς τε και

,,γυναίχας και τά τιμιότατα ύπό ταΐς ημετέραις ορων-

,,τας χερβι, τολμήβειν μεν παρά γνώμην, κινδυνεύβειν

,,δε παρά την νπάρχουβαν αύτοΐς δύναμιν, ουκ όρ&ώς

,,οΐεται. δνμός γάρ νπεράγαν εν ταΐς ψνχαϊς νπερ 25

ίο ,,τών τιμιωτάτων φνόμενος τήν τε ουβαν ϊβχϋν

,,κα&αιρεΐν εΐω&ε και τοις κα&εβτώβιν ονκ έ$ χρή-

„β%αι' α δη πάντα λογιζόμενους ύμας πολλω τω χατα-

,,φρονήματι έπι τους πολεμίους Ιέναι προβήχει."

β'. Τοβαντα Βελιβάριος παραχελευβάμενος Ιππέας Ρ 238

15 μεν απαντάς, πλην πενταχοβίων, ήμερα τη αύτη εδτειλε,

τους τε νπαβπιβτάς καΐ το βημεΐον, ο δή βάνδον χα-

λονβι 'Ρωμαίοι, Ιωάννη έπιτρεψας τω ίΆρμενίω και

άχροβολίβαβ&αι έπιβτείλας, ην καιρός γένηται. αΰΐΌ<;2Β416

τη ύβτεραία %νν τω πεξω βτρατω καϊ τοϊς πεντα-

20 χοβέοις Ιππεϋβιν ειπετο. τοις δε Μαδβαγέταις, βον- 3

λευβαμένοις εν βφίβιν αύτοϊς, εδοζεν, οπως δη ενβυν-

&ετεϊν πρός τε Γελίμερα και Βελιβάριον δόζωβι, μήτε

μάχης ΰπερ 'Ρωμαίων άρξ,αι μήτε προ τοϋ έργον ες

Βανδίλονς Ιέναι, άλλ' έπειδάν δποτέρας βτρατιας τά

19 οί. Τπβορη. I 195, 21 || 21—22 εύβνν&ετεϊν] οί. 8ηΐά. β. ν.

ενβνν&ιτΒΐν : Μαβααγίται ίβονλεύααντο ενΰνν&ετεΐν πράς τε Γε

λίμερα χαί Βελιβάριον

τα. οογγ. θί Ο, αύτη Ρ ρΓ. πι. [| 4 νεμεαα&ν Ο || 6—7 όρωντα Ο ||

9 οί'εα&ε Γ| νπερ οπι. Ο || 11 χα&αίρειν νθ \\ 17 άρμενίω νθ \\

21—22 εΰξυν&ετεϊν Ρ

 

αυτόν 8θΗρ8Ϊ] οπι. V, αντών Ρ ρι\
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πράγματα πονηρά εΐη, τηνιχαντα %νν τοϊς νιχώβι τήν

οίωίιν έπϊ τονς ήββωμενονς ποιήβαβ%·αι. ταντα μεν

4 ονν τοις βαρβάροις έδέδοχτο τήδε. ό ί£ 'Ρωμαίων

βτρατος κατέλαβε τονς Βανδίλονς έν Τριχαμάρψ 6τρα-

τοπεδενβαντας, τεββαράχοντα χαΐ εκατόν βταδίονς 5

5 Καρχηδόνος άπεχοντι. εν&α δη μαχράν που άπ αλλή

λων ηνλίβαντο έχάτεροι. επειδή δ% πόρρω ήν των

νυχτών, τέρας έν τω 'Ρωμαίων βτρατοπε'δω έγεγόνει

6 τοιόνδε. των δοράτων αντοίς τά άκρα πνρΐ πολλω

χατελάμπετο χαΐ αντών αϊ αίχμαΐ χαίεβ&αι έπϊ πλείβτον ίο

βψίβιν έδόχονν. τοντο ον πολλοίς μεν φανερον γέγο-

νεν, όλίγονς δε τονς δεαΰαμένονς κατέπληζεν, ονχ

7 είδότας δπη έχβήβεται. ξ,ννέπεβε δε 'Ρωμαίοις τοντο

χαϊ αν&ις έν Ιταλία χρόνω πολλω νβτερον. δτε δή

αντ'ο χαϊ νΐχης ί,νμβολον άτε πείρα είδότες έπίβτενον α

είναι, τότε δε, ωβπερ εΐ'ρηται, έπεί πρώτον έγεγόνει,

χατεπλάγηβάν τε χαϊ ξνν δέει πολλω έννχτέρενβαν.

8 Τξι δε νβτεραία Γελίμερ Βανδίλονς έχέλενε παΐδάς

τε χαϊ γνναίχας χαϊ πάντα χρήματα έν μέβω χατα&έ-

β&αι τω χαραχώματι, χαίπερ δχνρωμα ονδεν εχοντι,ίο

9Β417κ«1 %νγκαλέβας απαντάς έλεζε τοιάδε ,,Ούχ' νπερ

,,δόζης ήμΐν, άνδρες Βανδίλοι, ονδε αρχής βτερήβεως

„μόνον 6 άγων έβτιν, ωβτε χάν έ&ελοχαχήβαβι χαϊ

,,ταντα προεμένοις δννατον είναι βιονν, οίκοι τε

10 ,,χα&ημενοις χαϊ τά ήμέτερα αντών εχονβιν' άλλ' α

1 πόνηρα Ρ || 2 ήβαωμένονς V] ήβαομένονς Ρ, ήοοημένονς 0\

ποιήοαο&αι] άποφήναβ&αι Ο || 3 εδέδεχτο Ο \\ 5—6 ΰταδίονς—

άπεχοντι] αταδίοις άπεχοντι Καρχηδόνος Ο || 8 βτρατοπε'δω νΡ]

ατρατώ Ο βί ΤΗθΟρΙι. || 9 τοιάνδε] τόδε Ο || 16 αύμβολον Ρ \

ι πείρα] πεία Ο | έπίβτενον] έπίβκενον Ο || 21 ονν οοάά.] ού&

ϋίηϊ || 22 ονδε Οιτϊβί] οϋτε αοάά. || 23 έ&ελοχαχηοωοι Ο
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,,δράτε δήπου&εν ώς ές τούτο ήμίν περιε'βτηχε τύχης

,,τά πράγματα ωότε, τήν μη των πολεμίων κρατήβωμεν,

,,τελευτώντες μεν κυρίους αύτούς καταλείψομεν παί-

„δων τώνδε χαΐ γυναικών χαί χώρας χαϊ πάντων χρη-

5 ,,μάτων, περιοϋβι δε 7]μΙν προβεβται το δοΰλοις τε

,,εΐναι χαί ταύτα έπιδεΐν άπαντα" ί\ν δέ γε περιεβώ- 11

,,μίΦα τω πολεμώ των δυβμενών, χαί ζώντες εν παβιν

,,άγα&οϊς βιοτεύβομεν χαϊ μετά την ευπρεπή τοϋ βίου

,,καταβτροφην παιβι μεν χαί γυναιξί τά της εύδαι- Ρ 239

ίο ,,μονίας άπολελείψεται, τω δε των Βανδίλων όνόματι

,,τό περιεΐναί τε χαί την αρχήν διαβώβαβ&αι. εΐ γάρ 12

,,τιβι χαϊ άλλοις πώποτε ΰπερ των ολων τετϋχηχεν

,,άγωνίξεβ&αι, και αυτοί νϋν μάλιβτα πάντων γινώβκο-

,,μεν ώς τάς ύπερ απάντων ίλπίδας έφ' ήμίν αύτοϊς

15 ,,φίροντες ίς την παράταζιν χα&ιβτάμε&α. ουκ έπΐ 18

,,τοΐς βώμαβι τοίνυν τοίς ήμετέροις 6 φόβος οΰί' έπι

,,ταϊ δνήβκειν 6 κίνδυνος, άλλ' ώβτε μη των πολεμίων

,,ήββήβ&αι. της γάρ νίκης άπολελειμμένοις το τε&νάναι

,,ξννοίβει. οτε τοίνυν ταύτα οϋτως εχει, μαλακιξέβ&ω 14

20 ,,Βανδίλων μηδείς, άλλα τω μεν φρονήματι προϊέβ&ω

,,τό βώμα, αΐβχύνϊ] δε των μετά την ήτταν κακών

,,ξηλούτω την τοϋ βίου χαταβτροφήν. τω γάρ τά 15

,,αΐβχρά αΐβχυνομένω πάρεβτιν άεΐ το μη δεδιέναι Β 418

,,τόν κίνδυνον. μάχης δε της πρότερον γεγενημενης

1 δήπον&ιν νΡ] δηπου Ο |] 2 ην Ρ] ϊ£ ΎΟ || 3 μεν χυςίονς

ΎΟ] «νρίονς μΐν Ρ || 3—4 παίδων V] παίδων τε ΡΟ || 4 χαϊ

πάντων] απάντων Ο || 6 πρόαεατι Ο \\ 6 έπιδεΐν απαντά] έπί-

βεινα πάντα Ο \\ 7 π&αιν νθ] πάβι τοις Ρ || 8 βιωτεύαομεν Ρ |

11 τό] τω Ρ || 13 αύτοΐ] αΐιτήν V I ννν οιη. Ο \ πάντων νΡ]

Οία. Ο || 14 απάντων ΥΡ] πάντων Ο || 16 οΊιδ'] ούδε Ρ || 17 τω

ΡΟ] τό V Ι| 18 ήααΐισ&αι] έαεϊα&ε V | άπολελειμμένοις Ηβην.]

άπολελειμμενης ΎΡ, έπώελειμμένοις Ο || 23 ■ήαχνμμί'νω Ρ
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16 ,,μηδεμία υμας εΐβίτω μνήμη, ού γάρ χαχία ημέτερα

,,ήββή&ημεν, άλλά τύχης εναντιώμαβι προβεπταιχότες

,,έβφάλημεν. ταύτης δε τό ρεϋμα ούχ άεϊ χατά ταύτά

,,φέρεβ&αι πεφυκεν, άλλ ' ίν ήμερα εκάβτη ως τα πολλά

17 ,,μεταπίπτειν φιλεϊ' τω δε άνδρείω τους πολεμίους 5

,,ΰπεραίρειν αύχοϋμεν καΙ πλή&ει παρά πολύ νπερ-

18 ,φάλλεβ&αι. μετρώ γάρ αυτών περιεϊναι ούχ ήββον

ηή δεκαπλαβίω οίόμε&α. χαΐ προβ&ήβω πολλά τε χαι

,,μεγάλα είναι τά νΰν μάλιβτα ήμας ες άρετήν ορμώντα,

,,τήν τε των προγόνων δόζαν χαι την παραδο&εϊβαν ίο

19 ,,ήμίν ύπ' έχείνων αρχήν, ή μεν γάρ έφ" ήμίν τω

,,άνομοίω τοϋ ζυγγενοϋς έγκαλύπτεται , ή δε ώς άνα-

20 ,,ζίους ήμας άποφυγεϊν Ιβχυρίξεται. και βιωπώ του

ρτών των γυναίων τάς οίμωγάς χαι των παίδων των

,,ήμετέρων τά δάκρυα, οΐς νΰν, ώς δρ&τε, περιαλγήβας μ

21 ,,μηκϋναι τον λόγον ού δύναμαι. άλλ' ίχεΐνο μόνον

,,είπών παύβομαι, ώς επάνοδος ήμίν είς τά φίλτατα

22 ,,ταϋτα ούχ εβται μή των πολεμίων χρατήβαβιν. ων

,,έν&υμη&έντες ϋνδρες τε άγα&οϊ γίγνεβ&ε χαι μή

,,χαταιβχύνητε την Γιξερίχου δόξαν." »ο

23 Τοβαϋτα εΙπών Γελίμερ Τξάζωνα τον άδελφδν έχε-

λευβε Βανδίλοις τοίς μετ' αύτοϋ έχ Σαρδοϋς ήχουβι

24 παραίνεβιν Ιδία ποιεϊβ&αι. ό αύτούς ζυναγείρας

μικρόν απο&εν τοϋ βτρατοπέδου ελέζε τοιάδε ,,Βαν-

2 ήοαή&ημεν ΡΟ] ήβαήμε&α V | έναντιώματι Ο || 3 έαφάλο-

μεν Ρ | ταύτης ΡΟ] χαΐ ταύτης V \ κατά ταύτα Ο] χατά ταντα

V βί Ρ ρΓ. ω. οογγ., χατ' αϋτά Ρ ρΓ. πι. || 5 άνδρείως V ||

6—7 νπερβαΧΙέο9αι Ρ || 9 τανϋν V | είϊ ΡΟ \\ 12 έγχαλύπτε

ται ΡΟ] έγχαταλέλειπται V \ ή δε ΡΟ] οη. V || 13—14 τούτων

ονα. Ο || 14 παίδων νΡ] παιδιών Ο || 16 ημετέρων] ύμετέρων Ο \\

16 μηχύναι ΎΟ || 17 έπειπων Ηβην. | ές Ο \ 18 χρατηβααιν]

χρατηαωμεν Ο || 20 καταισχύνετε Ο || 21 τζάτζωνα Ο || 23 ποιεί

σαι V] ποιήΰααΦαι ΡΟ
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,,δίλοις μεν απαβιν, άνδρες βνβτρατιώται, ύπερ τον- Β 419

,,των ό άγων ίβτιν, ών δη άρτίως λέγοντος τον /3α-

,,βιλέως ήχονβατε, νμϊν δε προς τοίς άλλοις απαΰι

,,χαϊ προς νμας αντονς άμιλλ&β&αι ζνμβαίνει. νενι- 25

5 ,,χηχατε γαρ εναγχος νπερ της ηγεμονίας αγωνιζόμενοι

,,και την νηΰον άνεκτήβαβδε τη Βανδίλων άρχη'

„νμ&ς ονν μείζω ποιεΐβ&αι εΙκός της άρετης την έπί-

,,δειξιν. οϊς γάρ νπϊρ των μεγίβτων δ κίνδννος, 26

,,μεγίβτην είναι χαΐ την ές το πολεμείν προ&νμίαν

ίο ,,άνάγχη. οΐ μεν γάρ νπερ της ήγεμονίας άγωνιξό-

,,μενοι ήββη&έντες, αν οντω τύχη, ούχ εν τοις άναγ-

,,χαιοτάτοις έβφάληϋαν' οίς δε νπερ των ολων ή 27

,,μάχη, πάντως 6 βίος προς το τον πολε'μον ρν&μί-

,,ζεται πέρας, άλλως τε, ί\ν μεν άνδρες άγα&οΐ έν τω Ρ 240

15 ,,παρόντι γένηβ&ε, βεβαιοϋτε νμϊν αντοίς άρετης έργον

,,την τον τνράννον Γώδα γεγονίναι κα&αίρεβιν μα-

,,λαχιβ&ε'ντες δε ννν χαϊ της έπ1 έκείνοις ενδο%Ιας ώς

,,ονδεν νμϊν προβηκονβης βτερήβεβ&ε. καίτοι χαι 28

,,αλλως νμ&ς γε είχος των λοιπών Βανδίλων έν ταύτη

20 ,,πλεονεχτεϊν τη μάχη. τούς μεν γάρ βφαλεντας ή 29

,,προλαβοϋδα τύχη έκπληββει, οΐ δε ούδεν έπταιχότες

,,μετ' ακραιφνούς τον &άρ6ονς ες τον άγώνα χα%ί6ταν-

,,ται. χάχεΐνο δε οΐμαι ούχ απο τρόπον είρήβεται, ώς 30

„τ)ν των πολεμίων χρατήβωμεν, το πλείβτον της νίκης

1 βνβτρατι&ταί] βτρατιώται Ο \\ 3 νμϊν νΡ] ήμϊν Ο ||

4 υμάς] ήμ&ς Ο \\ 6 αγωνιζόμενοι νθ] άγωνιβάμενοι Ρ \\ β τή

ΥΡ] τη των Ο || 7 νμ&ς ονν V] ωατε νμ&ς ννν Ρ, ωατε ήμ&ς

ννν Ο Ι 7—8 ροβί έτίί&ει^ιν ροηίΐ V βϊ ΓβρβΙϊί ϊηίτα: οϊς δε

νπερ των οίων ή μάχη || 9 τό πολεμείν ΥΟ] τονς πολεμίονς Ρ \\

11 τύχη V] τνχοι ΡΟ | ίν] έπΐ Ο || 13—14 ρν&μίζεβ&αι Ο ||

15 βεβαιοϋτε Ρ ρΓ. πι. οογγ. 6Ϊ Ο] βεβαιονται ΚΡρΓ. πι. | νμϊν ΥΟ]

ήμϊν Ρ || 17 <Τέ ση. Ο || 19 ύμαί ΓΟ] ήμ&ς Ρ
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,,νμεϊς άναδήβεβ&ε μέρος, βατήρας τε νμας άπαντες τον

31 ,,τών Βανδίλων χαλέβονβιν έ&νονς. οΐ γάρ βνν τοις πρό-

Β 420 ,,τερον ήτνχηχόβιν ενδοχιμονντες είχότως αυτοί την

32 ,,άμείνω βφετερίζονται τύχην. ταύτα τοίννν άπαντα

,,λογιξομένονς υμάς φημι χρηναι παϊδάς τε χαϊ γνναΐχας 5

,,άπολοφνρομένονς χελενειν δαρβεϊν τε %δη χαΐ τον

,,β-ίόν έ§ ζνμμαχίαν παραχαλεϊν, χαι &νμώ μεν ίπϊ

,,τούς πολεμίους ίέναι, τοις δε δμοφύλοις ες ταντην

,,ήγεΐβ&αι την μάχην."

γ'. Τοβαύτα Γελίμερ τε χαΐ Τζάζων παραινέβαντες ίο

έζήγον τούς Βανδίλονς, χαΐ άμφΐ τον τον άρ(βτον

χαιρ'ον, ον προβδεχομένων'Ρωμαίων, άλλ' 'άριβτον βφίβι

παραβχεναξόντων, παρηβαν χαΐ παρά τάς τον ποταμον

2 οχ&ας ώς ες μάχην έτάζαντο. έβτι δε ποταμός 6 ταύτη

ρέων άένναος μεν, οντω δε το ρεύμα βραχύς ωβτε ονδε ΐ5

ονόματος Ιδίον προς των έπιχωρίων μεταλαγχάνει,

3 άλλ' έν ρναχος μοίρα, ώνόμαβται. τούτον δή τον

ποταμον 'Ρωμαίοι ές την έτεραν 'όχ&ην ώς έκ των

παρόντων παραβχεναβάμενοι ήχον χαΐ έτάξαντο ωδε.

4 χέρας μεν το άριβτερόν Μαρτΐνός τε χαΐ Βαλεριανος μ

χαΐ Ιωάννης χαι Κνπριανός τε χαΐ 'ΛλιΗας χαι Μάρ-

χελλος εΐχον χαΐ οβοι άλλοι φοιδεράτων Άρχοντες

ηβαν, το δ& δη δεζιον Πάππος τε χαΐ Βαρβάτος χαι

5 ΐΑ,ιγάν χαΐ οβοι των Ιππιχων χαταλόγων ήρχον. κατά

δε το μέβον Ιωάννης ετάββετο, τούς τε ύπαβπιβτάς α

1 άνα8ήσιβ&ι Ο] άναδήβεβ&αι V, άναδήοαβ&ί Ρ \ απαν

τάς νθ || 2 οι] ον V || 8 ήτνχηχόβιν ινδοχιμονντις] ιίδο-χιμοναιν

ήτνχηχότις Ο || 4 αμιινον V || 10 τζάτζων Ο || 13 παρά Μη,ΙΙγ.]

πιρϊ οοάά. || 14 ταντ·η] ταντην Ο || 15 άένναος οοάά.] άίναος

ΐ>να.Α.. || 20 μαρτϊνός τι νΡ] μαρτϊνος μίν Ο | βαλλιριανός Ο (

21 Κυπριανός τι] τι οπι. Ο || 23 άη ΡΟ] οιη. V | βαρβάτος οοάά. ||

24 αίγάν Ρ || 26έτάοβιτο ΡΟ] ην V \ νπααπιβτάς] ιππααπιατάς V
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και δορυφόρους Βελιβαρίου χαϊ βημείον το βτρατηγι-

κόν έπαγόμενος. ού δη χαϊ Βελιβάριος είς χαιρον 6

%υν τοίς πενταχοβίοις Ιππεϋβιν άφίχετο, τούς πεζούς

όπιβ&εν βάδην προβιόντας άπολιπών. οΐ γαρ Ούννοι 7

5 άπαντες έν άλλη έτά%ανχο χώρα, εΙ%·ιβμένον μεν βφίβι

καϊ πρότερον ήχιβτα έπιμ(γνυβ9αι τω 'Ρωμαίων βτρατώ, Β 421

τότε δε χαί έν νω α προδεδήλωται έχουβιν ούχ η\>

βουλομένοις ί,ύν τη άλλη βτρατια τάββεβ&αι. 'Ρω-

μαίοις μεν ουν τά της τάξεως ωδέ πη εΐχε. Βανδίλων 8

ίο χέρας μεν ίχάτερον οΐ χιλίαρχοι εΐχον, ε'χαβτός τε Ρ 241

■ηγειτο τοΰ άμφ' αυτόν λόχου, χατά δε δη το μέβον

Τξάξων Ύ\ν ό τοΰ Γελίμερος αδελφός, ΰπιβ&εν δε οι

Μαυρούβιοι έτετάχατο. αυτός μέντοι 6 ΓελΙμερ παν- 9

ταχόβε περιιών ένεχελεύετό τε χαϊ ές εύτολμίαν ένήγε.

15 προείρητο δε Βανδίλοις άπαβι μήτε δορατίω μήτε

αλλω οτωοϋν όργάνω ές %υμβολήν τήνδε, δτι μή τοις

ί,ίφεβι, χρήβ&αι.

Χρόνου δε τριβέντος βυχνοϋ χαϊ μάχης ούδενός 10

άρχοντος Ιωάννης των άμφ' αυτόν ολίγους άπολέ%ας

20 Βελιβαρίου γνώμη τόν τε ποταμον διέβη χαϊ ές τους

μέβους έβέβαλεν, έν&α δη 6 Τξάξων ώ&ιβμω χρηβά-

μενος έδίωξεν αυτούς, χαϊ οΐ μεν φεύγοντες ές το 11

βφών αυτών βτρατόπεδον ήχον, οΐ δε Βανδίλοι διώ-

χοντες άχρι ές τον ποταμον ήλ&ον, ου μέντοι διέβη-

25 βαν. αύ&ις δ\ Ιωάννης πλείους των Βελιβαρίου 12

7 οί. 423, 21 || 23 οί. Τηβορη. I 196, 1

3 τοϊς νθ] οτα. Ρ || 4 Βπια&ι Ρ | πςοιόντας Ο \ οΰννοι Ο ||

5 εί&ιβμ,ίνων Γ|| 11 αντονΡ [ δηΡΟ] ΟΧα. ν\\ 12 τζάτξων Ρ ρΓ.

η. β* Ο, τξάοξων Ρ ρΓ. πι. οογγ. | οπιο&ε Ρ || 15 απαβι ΤΟ]

οπως Ρ || 21 έβέβαλλιν Ρ | τζάτξων Μο βί ϊηίτα Ο || 23 αντων V]

οτα.. ΡΟ || 24 ηλ&ον] ηκον Ο || 26 πλιίους οτα. Ο | των] τον Ο
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νπαβπιβτών επαγόμενος ές τούς άμφΐ τον Τζάξωνα

έβεπήδηβε, και αύ&ις εν&ε'νδε άποκρουβ&εϊς ές τό

13'Ρωμαίων βτρατόπεδον άνεχώρηβε. το δε δη τρίτον

ξύν ααβι βχεδόν τοις Βελιβαρίου τε δορνφόροις και

ΰπαβπιβταϊς το βτρατηγικόν βημείον λαβών την εββο- 5

14 λήν έποιήβατο %ύν βοή τε χαΐ πατάγω πολλω. των

δε βαρβάρων άνδρε(ως τε αντούς νφιβταμενων χαι

μόνοις χρωμένων τοίς ζίφεβι, γίνεται μεν χαρτερά η

μάχη, πίπτουβι δε Βανδίλων πολλοί τε χαι άριβτοι,

15Β422κ«ί Τξάξων αυτός 6 τον Γελίμερος αδελφός, τότε δη ίο

άπαν το 'Ρωμαίων βτράτενμα έκινή&η και τον ποταμόν

διαβάντες έπι τούς πολεμίους έχώρηβαν, η τε τροπή

άρ%αμένη από τον μέβον λαμπρά έγεγόνει' τούς γαρ

16 κατ' αντονς ονδενΐ πόνω έτρέψαντο εκαβτοι. & δη

όρώντες οΐ Μαββαγέται χατά τα βφίβι ζνγκείμενα ξνν ΐ5

τω 'Ρωμαίων βτρατω την δίωί,ιν έποιήβαντο, ούχ έπί

17 πολύ μεντοι η δίωζις ηδε έγεγόνει. οϊ τε γαρ Βαν-

δίλοι ές τό βψέτερον βτρατόπεδον κατά τάχος είβελ-

δόντες ηβνχαξον και οϊ ' Ρωμαίοι, ονκ αν οΐόμενοι έν

τω χαρακώματι προς αντονς διαμάχεβ&αι οίοί τε είναι, 2ο

τούς τε νεκρούς οβοι έχρνβοφόρονν άπέδνβαν καΙ ές

18 τό βφών αυτών βτρατόπεδον άπεχώρηβαν. άπέ&ανον

δε έν ταύτη τί\ μάχη 'Ρωμαίων μεν ήββονς η πεντή

κοντα, Βανδίλων δε όκτακόβιοι μάλιβτα.

12 Τϊιθορίι. I 196,1*. ϋΙίΓοη. ιηΐη. II 300, 1. νϊοί. Τοηη. α<1

α. 534(2)|| 15 οϊ. 423,21.

1 έπαγόμενος ΎΟ] ίπαγαγόμενος Ρ |] 2 έβεπήδ'ηΰε νθ] έπε-

πήβηβεν Ρ || 3 δη ΥΟ] οπι. Ρ || 4 ξύι» πάβι] ξνμπαβι V | τϊ #ο-

ρνφόροις V] δορνφόροις τε ΡΟ || 5 άναλαβών Ο || 15 αύν Ρ \\

17 μέντοί] μεν Ο || 18—19 έσελ&όντες Ρ, έλ&όντες Ο \\ 22 Οφών

αντων ΎΟ] αφων Ρ, ίαντ&ν Τΐιβορίι. | άπεχάρηοαν ΥΡ] άνε-

χώρηααν Ο | άπέ&ανε V
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Βελιβάριος δε, των πεζών οι άφικομένων άμφϊ 19

δείλην όψίαν, αρας, ώς είχε τάχους, παντϊ τω βτρατω

ηει επϊ το των ΒανδΙλων βτρατόπεδον. Γελίμερ δε 20

γνούς Βελνβάριον ξνν τε τοϊς πεξοϊς καϊ τω 'άλλω

5 βτρατω έπ' αυτόν αύτίκα ϊέναι, οΰδεν οϋτε εΙπών

οϋτε έντειλάμενος επί τε τον ΐππον άνα&ρώβκει χαϊ

την έπϊ Νουμίδας φέρουβαν έφευγε, καΐ αύτω οΐ τε 21

Συγγενείς καϊ των οίχετών ολίγοι τίνες εΐποντο κα-

ταπεπληγμένοι τε καϊ τά παρόντα έν οΊγη ίχοντες.

ίο καϊ χρόνον μεν τινα ελα&ε ΒανδΙλους άποδράς Γελί- 22

μερ, έπει δε αυτόν τε πεφευγέναι ^βϋ-οντο άπαντες

καϊ οΐ πολέμιοι ήδη χα&εωρώντο, τότε δή οΐ τε άνδρες

έ&ορύβουν καϊ τά παιδία άνέκραγε χαϊ άϊ γυναίκες

έκώχυον. χαϊ οϋτε χρημάτων παρόντων μ«τ£5Γ0ί-23Β423

ΐ5 οΰντο οϋτε των φιλτάτων όδυρομένων 6φί6ιν εμελεν, Ρ 242

άλλ' εχαβτος εφευγεν ούδενϊ κόβμω 'όπη έδύνατο.

έπελ&όντες δε 'ΡωμαΙοι τό τε βτρατόπεδον ανδρών 24

ερημον αύτοϊς χρήμαβιν αίροϋβι καϊ έπιδιώζαντες την

νύχτα 'όλην 'άνδρας μεν οβοις έντΰχοιεν εκτεινον,

2ο παΐδας δε καϊ γυναίκας έποιοϋντο έν άνδραπόδων

λόγω. χρήματα δε τοβαϋτα τό πλή&ος έν τούτω τω 25

βτρατοπέδω εύρον δβα ούδεπώποτε εν γε χαρίω ένϊ

τετύχηχεν είναι, οΐ τε γαρ ΒανδΙλοι έχ παλαιού την 26

'Ρωμαίων αρχήν ληιβάμενοι βυχνά χρήματα ές Αιβύην

24 οί. Υιοί. Υϋ ΙΠ 59. Υιοί Τοηη. β,ά &. 534 (2)

3 ίέ V βί ΤΗβορΙι.] τι ΡΟ || 7 νονμ,ήάας Ο || 10 άποδράς]

άποβάς Ο || 14 χρημάτων (των*) οοηί. ΟΗπβί || 14—15 οίτί—οίίτί]

οΰίέ—ούδϊ οοάά. || 15 ΙμεΙλιν ΥΟ || 17 άπιΧ9όντις Ο || 18 αίροναι

ΥΡ || 19 οσοις Ο] ΰβους ΎΡ \ ^τιιναν Ο βί Τΐιβορίι. || 23 βαν-

δΐλοι Ο | την ΥΡ] την των Ο || 24 άρχην ΥΟ] χώραν Ρ
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μετήνεγχαν χαΐ της χώρας αύτοϊς άγα&ης έν τοις μκ-

λιβχα ονβης χαρποίς τε τοις άναγχαιοτάτοις ές 'άγαν

εν&ηνονβης, τάς των χρημάτων προβόδονς ζννέβη, αϊ

γε έχ των έχείντ) γινομένων άγα&ών ήγείροντο, ούχ

ες έτέραν τινά δαπαν&β&αι χώραν εμπορία τη των 5

έπιτηδείων, άλλ' αντάς άεϊ οι τά χωρία χεχτημένοι

προβεποιοϋντο ές πέντε χαι ένενήχοντα έτη, έν οίς

27 6η Λιβύης οΐ Βανδίλοι ^ρξαν. χαι άπ' αύτον ές

πάμπολυ χρήμα 6 πλούτος χωρηϋας έχείντ) τη ημέρα

28 ές των 'Ρωμαίων τάς χείρας έπανηχεν αν&ις. ή μεν ίο

ουν μάχη χαι δίωξις ηδε χαι τον Βανδίλων βτρατο-

πέδον ή άλωβις τριβϊ μηβιν ύβτερον γέγονεν η 6 'Ρω-

λ. 533 μαίων βτρατός ές Καρχηδόνα ^λ%·ε, μεβονντος μάλιβτα

τού τελευταίου μηνός, ον Λεχέμβριον 'Ρωμαΐοι καλονβι.

δ'. Τότε δε χατιδών Βελιβάριος τό ' Ρωμαίων ΐ5

βτράτευμα πλημμελώς τε χαι ξΰν πολλΐ\ άχοβμία φερό-

Β 424 μενον ηβχαλλε, δειμαίνων την νύχτα ολην μη οί πο-

λέμιοι, ξυμφρονήβαντές τε χαι «τ' αυτούς ζυνιβτάμενοι,

2 τά άνηχεβτα αύτούς δράβωβιν. οπερ εΐ γενέβ&αι

τρόπω οτφ δη τηνικαντα ξννέπεβεν, οΐμαι αν 'Ρωμαίων κ

ονδένα διαφυγόντα ταύτης δη της λείας άπόναβ&αι.

3 οί γάρ βτρατιώται πένητες άνθρωποι χομιδη οντες

12 οί. ΤΗβορΙι. I 197, 1

1 αντοΐς] αυτής ΤΗβορΙι. | 2—3 καρποΐς—εν&ηνονο-ης ϊη

ταΒ,τ%. βιιρρί. βηηί ίη Ρ || 2 & αγαν^ έβάγαν ΎΟ || 3 εν&ννον-

ΰ-ης Ο | ξννέβη γενίβ&αι V || 6 έμπορια ΥΡ] άπορία Ο || 6 αντάς]

αντο Ο || 7 έννενήχοντα Ρ || 8 βανδίλοι Ο || 9 χρήμα τι Ρ || 12 η

ό] έξότον V || 14 δεχέβριον Ο | 'Ρωμαΐοι χαλονβι] χαλοϋβι ρω

μαίοι Ο || 16 πλημελώς V | ξ/ον πολλή] ξυμπολλή Ρ Ι] 17 ήσχαλε 7"||

19 δράαωαιν ΡΟ] δράαονβιν ν\\ 20—21 αν ρωμαίων ονδένα Ρ]

αν ριομαΐον ονδένα V, ονδίνα αν ρωμαίων Ο || 21 λείας] δειλίαςΫ
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καϊ χρημάτων μεν ές άγαν μεγάλων, βωμάτων δε

ωραίων τε και ύπερφνώς ευπρεπών κύριοι έκ τον

αίφνιδίου γεγενημενοι κατέχειν την διάνοιαν ούκέτι

έδύναντο ουδέ κόρον τινά των βφίβι παρόντων ενρείν,

5 άλλ' ούτως έμε'&νον, καταβεβρεγμένοι τοις ύπάρχονβιν

εντνχήμαβιν, ώβτε αυτός εκαβτος άπαντα άγων ές

Καρχηδόνα άναβτρέφειν έβούλοντο. και περιήρχοντο 4

ου κατά βυμμορίας, αλλά κατά ενα η δύο, όπη ποτε Ρ 243

αυτούς η έλπϊς άγοι, άπαντα κύκλω διερεννώμενοι έ"ν

ίο τί νάπαις και δνβχωρίαις και εί που βπήλαιον παρα-

τνχοι η άλλο δτιονν ες κίνδννον τ) ένέδραν άγον.

ονδε γάρ αύτούς των πολεμίων φόβος ούδε ή Βελι- 5

βαρίον αϊδώς έόήει ονδε άλλο των πάντων ούδεν, ότι

μη ή των λαφύρων ίπι&υμία, ταύτης τε νπερβιαξο-

15 μένης ές δλιγωρίαν των άλλων πάντων έτράποντο. ά 6

δη άπαντα εν νώ ποιούμενος Βελιβάριος έν άπόρω

είχεν ζ το παρόν &έβ%·αι. άμα δε ημέρα έπι λόφου 7

τινός της δδοϋ άγχοϋ ε'ιβτήκει, την τε ούκέτι οϋβαν

ενκοβμίαν ανακαλούμενος καΐ πολλά παβι βτρατιώταις

ϊο τί δμον καΐ άρχονβι λοιδορούμενος. τότε δη όβοις 8

τετύχηκε πληβίον που είναι, καΐ μάλιβτα οΐ της Βελι-

βαρίου οΙκίας όντες, τά μεν υπάρχοντα βφίβι χρήματα

τε και άνδράποδα ί,ύν τοις όμοβκήνοις τε και όμοτρα- Β 425

πέζοις ές Καρχηδόνα επεμπον, αύτοι δε παρά τον βτρα-

25 τηγόν Ιόντες των βφίβι παραγγελλομενων κατήκονον.

1 ί? άγαν] ίβάγαν νθ | αγαν μ,ιγάΐων] μεγάλων έβάγαν Ο ||

2 ωραίων τε] ωρα Ο || 4 έδύναντο V ΓβΟ. πι. οογγ. ΡΟ] έδύ-

νατο V ρΓ. πι. || 6 αντός νθ] τούτων Ρ || 9 αΰτονς] αύτοίς Ο ||

11 αλλω δτωονν Ο || 14—15 νπερβιαζομένης Ο] νποβιαξομέ-

νης ΥΡ || 15 απάντων ΡΟ || 16 άπόρω] άπόρρω Ρ || 17 εϊχεν %]

είχε Ο | παρόν 9έο9αι] παρα&έο&αι Ο || 18 ϊατήκει ΡΟ || 20 τε

οτα. Ο || 25 ν.ατήκοον Ο

Ρβοοορπτβ, βί. Η»ιΐΓ3Γ. I. 28
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9 Ό δέ Ίωάννην μεν τον 'Λρμένιον ξύν διαχοΰίοις

έκέλευε Γελίμερι επεϋ&αι, χαι μήτε νύχτα μήτε ήμέραν

άνιέντας διώχειν, εως «ντον ζώντα ή νεκρόν λάβοιεν.

10 ές #£ Καρχηδόνα τοϊς έπιτηδείοις έπέβτελλε, Βανδί-

λοις, όϋοι ές τα άμφϊ τήν πόλιν χωρία έν ίεροΐς &

Ίκέται έκά&ηντο, πιβτά διδοϋβι χαϊ τα όπλα, όπως μή

τι νεωτερίβωβιν, άφελομένοις ες τε την πόλιν έβαγα-

11 γοΰβιν εχειν, 'άχρι αυτός ελ&οι. %νν δε τοις λειπο-

μένοις πανταχόβε περιιων τους τε βτρατιώτας βπονδϊ)

ήγειρε και Βανδίλοις τοις άει έν ποΰι πίϋτεις νπερ ίο

βωτηρίας έδίδου. ον γαρ έτι ήν Βανδίλων ονδένα

12 ότι μή έν τοις ΙεροΙς Ικέτην λαβείν, ών δή τά οπλα

αφαιρούμενος, ϊ,ύν βτρατιώταις φνλάδβονβιν ές Καρχη

δόνα έβτελλεν, ον διδονς καιρόν βφίβιν έπΐ 'Ρωμαίονς

13 %υνίβταβ&αι. χαϊ έπεί απαντά ο'ι ώς αριβτα είχεν, α

έπι Γελίμερα και αυτός ξνν τω πλείονι τον βτρατον

14 χατά τάχος ηει. ό ί£ Ιωάννης ές πέντε ημέρας τε

χαϊ νύχτας την δίωζιν ποιηβάμενος ον πόρρω άπό

Γελίμερος ήδη εγεγόνει, αλλά οΐ τη ΰβτεραία εμελλεν

ές χείρας Ιέναι. έπεί δε ούχ εδει Γελίμερα Ιωάννη μ

15 άλώναι, τύχης έναντίωμα ί,υνηνέχ&η τοιόνδε. έν τοις

ζύν Ιωάννη διώχονβιν Ούλίαριν τόν Βελιβαρίον δορυ-

16 φόρον τετΰχηκεν είναι, ήν δε οντος άνήρ &υμοειδής

Β 426 μϊν και προς άλχήν ψυχής τε και δώματος Ίχανώς

πεφνκώς, ον λίαν δε κατεβπονδαϋμένος, αλλ* οΐνφ τεα

17 χαϊ γελοίοις ώς τά πολλά χαίρων, ούτος Ούλίαρις

1 τόν άρμένιον Ρ] τών αρμενίων V, τόν άρμίνιον Ο | 4 <ϊί

Καρχηδόνα ΫΡ] Καρχηδόνα ϋ Ο || 7 άφελομένονς νΡ \\ 8 Ιχιιν]

βοπΒβηάυπι ρυίο : (έν φνλαχ·η\ ίχειν. οί'. I 610, 2. 620, 7 (βά. Β.) |

άχρις Ρ || 11 ούδένα] μηδένα Ο ]| 15 απαντά οΐ] οί απαντά οΐ Υ§

23 ΐτνχεν Ο || 24 Ικανός ΥΡ \\ 26 ως] χαϊ Ο
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ημέρα της διώξεως έκτη οίνωμένος άμφι ηλίου ανα

τολάς 'όρνιν τινά έπΐ δένδρου κα&ήμενον είδε, και το

τόί,ον κατά τάχος έντείνας κατά τον <5ρνι&ος ήφίει τ'ο

βέλος, καΙ τον μεν 'όρνι&ος αποτυγχάνει , Ίωάννην 18

5 #£ οπιβ&εν ές τον αυχένα ούτι έκονβίως βάλλει, δ #ί 19

καιρίαν τνπεϊς, έ£ άν&ρώπων χρόνω όλίγω ϋΰτερον Ρ 244

ήφανίβ&η, πολύν αΰτοϋ πό&ον βαβιλεϊ τε Ίονβτινιανω

και Βελιβαρίω τω βτρατηγω καΙ 'Ρωμαίοις άπαβι και

Καρχηδονίοις άπολιπών. άνδρέας τε γάρ και της 20

ίο Άλλης αρετής ευ ηκων, πραόν τε τοις έντυγχάνονβι

παρείχεν αυτόν και έπιεικέβτατον ονδενος η*ββον,

Ιωάννης μεν ούν τήν πεπρωμένην όντως άνέπληβεν.

Ούλίαρις δε έπεϊ έν έαντώ έγεγόνει, ές κώμην τινά 21

πληβίον πον ονβαν καταφυγών εν τω κατά ταντην

ΐ5 Ιερω Ικέτης έκά&ητο' οΐ δε βτρατιώται Γελίμερα διώ- 22

χειν ούκέτι ωρμηντο, άλλ' Ίωάννην μεν εως περιήν

έ&εράπενον, έπεϊ δε εκείνος έτελεντηβε, τά τε νομι-

ζόμενα ές τήν αντοϋ οβίαν έποίονν και τον πάντα

λόγον Βελιβαρίω δηλώβαντες αύτοϋ έμενον. ος, έπειδή 23

2ο τάχιβτα η"κονβεν, ες τε τον Ίωάννον τάφον άφίκετο

και το έκεΐνον πά&ος άπέκλαιεν. άποκλανβας δε και 24

περιαλγήβας τη πάβη βνμφορά πολλοίς τε άλλοις καΐ

χρημάτων προβόδω τον Ίωάννον τάφον έτίμηβε. δεινον 25

μέντοι Ονλίαριν ουδέν έδραβεν, έπεϊ οΐ βτρατιώται Β 427

!? Ίωάννην βφίβιν έαιβκηψαι ορκοις έφαβκον δεινοτάτοις

μηδεμίαν ές αντον γενέβ&αι τίβιν ατε ονκ εκ προνοίας

το μίαβμα έργαβάμενον.

6 ίϊΐ οπι. V | οϋτί] οϋτοι ν\\ 7 αντού οοάά. \\ 9 άνβρείας ΡΟ ||

11 αντόν ΥΡ \ έπιειχέατατον Ρ ρΓ. πι.] έχιειχες αν V, ές έπιεί-

χειαν Ο, έπιειχή Ρ ρΓ. πι. οογγ. | ήββω ΎΟ || 13 ονλίαρος Ρ ||

14 χατά ταντηνί κατ' α(ιτήν Ο || 16 Ιωάννη V || 18 όαίαν ΡΟ]

οαίαν χηδείαν V \\ 22 πάβτ/ οπι. Ο | ξυμφορδ Ο

28*
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26 Ταύτη μεν ονν Γελίμερ διαφεύγει το μη νπό τοϊς

πολεμίοις έκείνη τη ήμέρα γενέβ&αι. Βελιβάριος δε

αύτόν το ίντεν&εν έδίωκεν, ές πόλιν τε Νονμιδων

ίχνράν, επί δαλάββη χειμένην, άφικόμενος, δέκα ήμερων

δδω Καρχηδόνος διέχονβαν, ην δή Ίππονερέγιον χα- %

λονβιν, εμα&ε Γελίμερα ές Παπούαν το όρος άναβάντα

27 ονκέτι άλώβιμον 'Ρωμαίοις είναι, τούτο δε τό όρος

έβτϊ μεν εν τοις Νονμιδίας έβχάτοις άπότομόν τε έπι

πλείβτον και δεινώς αβατον (πέτραι γαρ νψηλαι ές

αντο πανταχόθεν άνέχονβι), κατψκηνται δε εν αντώιι

Μανρούβιοι βάρβαροι, οΐ τώ Γελίμερι φίλοι τε και

έπίκονροι τ\βαν, χαι πόλις αρχαία Μηδεός όνομα παρά

28 τον όρους τά έβχατα χείται. ένταν&α Γελίμερ %νν

τοις έπομένοις ήβνχαξε. Βελιβάριος δε (ονδε γαρ τον

όρονς άποπειραβ&αι άλλως τε καϊ χειμώνος ωρα οϊός α

τε ην, έτι τε οΐ των πραγμάτων ήωρημένων Καρχη

δόνος άπολελεΐφ&αι άζνμφορον ένόμιζεν είναι) βτρα-

τιώτας τε άπολεζάμενος χαΐ άρχοντα Φάραν τιή τον

29 όρονς προβεδρεία κατέβτηβεν. ήν δε δ Φάρας ούτος

δραβτήριός τε καϊ λίαν κατεβπονδαβμένος καϊ αρετής μ

30 εν ηκων, καίπερ'Έρονλος ων γένος, άνδρα δ^'Έρονλον

μη ές άπιβτίαν τε και μέ&ην άνεϊβ&αι, άλλ' άρετής

μεταποιεϊβ&αι, χαλεπόν τε και έπαίνον πολλού άξιον.

81Β428 Φάρα$ ίε ού μόνος της ενκοβμίας άντείχετο, άλλα

και Έρούλων όβοι αντω εϊποντο. τούτον δη τον »

3 νονμήδων Ο \\ 4 όχνράν Ο || 6 παππούαν Ρ, παπονάν Ο [

8 ϊβτι ΡΟ \ νονμηΜας 0 || 11 τω ΓΟ] τώ τι Ρ || 12 μηάίος Ο \

15 άποπειρ&α&αι V} άποπειράααα&αι ΡΟ || 16—17 καϊ Καρχη

δόνος Ρ || 18 τγ οία. Ο || 18 βί 19 ψαράν Ο \\ 21 ΈρονΙος]

"λονρος V | "ΕρουΙον] "λονρον V || 22—23 άΧΙ' αρετής μεταποιεϊ-

σ&αι ίη ιηαΓ£. ίκΐβοηρία 8ΐιηΐ ϊη Ρ || 24 φαράν ΐιΐο θί ϊηίι-9. Ο

μόνον ΥΟ |] 25 Έρούλων] 'λονρων V, ίλονρων Ρ | ($η ΓΡ] 0
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Φάραν ές τον τον ορονς πρόποδα Βελιβάριος κα&ή-

β&αι την τον χειμωνος ωραν έκέλενε και ψνλακήν

ακριβή εχειν, ως μήτε το 'όρος άπολιπεΐν Γελίμερι

δυνατά εΐη μήτε τι των αναγκαίων ές αντο έδκομίξε- Ρ 245

5 β&αι. και Φάρας μεν κατά ταϋτα έποίει. Βελιβόριος 32

Βανδίλονς, οβοι ες Ίππονερέγιον προς τοις ίεροϊς

Ικέται έκά&ηντο, πολλοί τε και άριβτοι, άνέβτηβέ τε

■πιβτά λαβόντας καί ές Καρχηδόνα ξί>ι> φνλακή επεμ-ψεν.

ένταν&α δε αντω καί τι τοιόνδε %νμπεΰεϊν έ'τνχεν.

ίο Έν τη Γελίμερος οΙκία γραμματεύς ήν τις Βονι- 33

φάτιος Αίβνς, έκ Βνξακίον ορμώμενος, πιβτος τψ

Γελίμερι ές τά μάλιβτα. τούτον δη τον Βονιφάτιον 34

Γελίμερ κατ αρχάς τονδε τον πολέμον ες νανν έμβι-

βάβας άριβτα πλέονβαν, έν ταύττ) τε άπαντα τον βα-

ΐ5 βιλικον πλοντον έν&έμενος έκέλενεν ές τον τον Ίππο-

νερεγίον λιμένα 6ρμίξεβθ·αι, καί ην τά πράγματα

βψίβιν ονκ εν κα&ιβτάμενα ίδοι, τά χρήματα έχοντα

πλείν κατά τάχος ές Ίβπανίαν, παρά Θενδιν τε άφικέ-

β%αι τον των Ονιβιγότ&ων ήγονμενον, έν&α δή καί

20 αντος διαβώζεβ&αι έκαραδόκει, πονηρας γινομένης

Βανδίλοις της τον πολέμον τύχης. Βονιφάτιος δε, 35

£05 μεν τά Βανδίλων ελπίδα ειχεν, αντον εμενεν

έπεϊ δε τάχιβτα ή έν Τρικαμάρω μάχη και τά άλλα

απερ έρρή&η έγεγόνει, άρας τά Ιβτία ίπλει κα&άπερ Β 429

25 οί έπέβτελλε Γελίμερ. άλλά πνεύματος αντον έναν- 36

2 την—ωραν] τη—ωρα V || 3 γιλίμερ Ο |] 4 αντό] αντον Ο ||

4—5 ΐΐατιομίζΐβδαι Ο \\ 6 ές το ίππονιρέγιον Ρ || 9 τι] τοι Ο ||

14 ίν ταύτη τϊ Ρ] ί? αντην τι V, ές ταντην Ο || 15 έχέλεναιν Ο ||

16 «αϊ Ο] οτα. ΨΡ \ τα 70] τά τε Ρ || 18 ίαπανίαν οοάθ. ||

18—438, 12 παρά—άνεχ,ώχΐνον ΟΜ. V \\ 19 ονιδιγότ&ων Ο \\

20 πονηρας Ρ || 24 ίρρ^θη Ρ \ ίπλιι] ϊηλεεν Ο
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τίωμα είς τον τον Ίππονερεγίον λιμένα οντι εκονθιον

αν&ις ήνεγκεν. ώς τονς πολεμίους άγχον ήδη που

ήκηκόει είναι, τονς ναντας πολλά ύποβχόμενος έλι-

πάρει ές 'άλλην τινά ήπειρον ή νήβον βιαβαμένονς

37 Ιέναι. οϊ δε (ον γάρ έδνναντο χειμώνος βφίβι χαλε- 5

πον λίαν έπιπεβόντος και το της 0·αλάββης ρό&ιον

άτε εν Τνρρηνικώ πελάγει ές νψος μέγα Εγείροντας)

τότε δη αυτοί τε και Βονιφάτιος ές εννοιαν ήλ&ον

ώς αρα δ &εος τά χρήματα 'Ρωμαίοις διδόναι ί&έλων

38 την ναΰν ονκ έωη άνάγεό&αι. μόλις μέντοι τον ίο

λιμένος ίξω γενόμενοι ξνν κινδννω μεγάλα την νανν

39 άνεκώχενον. ώς #ί άφίκετο Βελιβάριος είς τό Ίππο-

νερέγιον, πέμπει τινάς παρ' αυτόν Βονιφάτιος. ονς δη

έν Ιερώ κα&ήβ&αι ίκέλενεν, έρονντας μεν ώς προς

Βονκρατίον βταλεΐεν τον τά Γελίμερος χρήματα εχον- α

τος, άποχρυψομένους δε οπη ποτε εί'η, πριν γε δη τά

πιβτά λάβοιεν ώς τά Γελίμερος χρήματα διδούς αντΌξ

απαλλάξει κακών άπα&ής, εχων οβα αντον οικεία εΐη.

40 και οϊ μεν ταϋτα ίπραββον, Βελιβάριος δε ήβ&η τε

41 τγι ευαγγέλια και όμεϊβ&αι ουκ άπη%ίου. βτείλας τε »

των επιτηδείων τινάς τόν τε Γελίμερος πλοντον

έλαβε και Βονιφάτιον %νν τοις χρήμαβι τοις αύτον

άφήκε, πάμπολύ τι χρήμα τον Γελίμερος βνλήβαντα

πλούτου.

1 ές Ο || 4 βιαβαμ,ίνονς] ίνονς βναηιιϋ ϊη Ρ || 5 ον Ρ]

οϋίέ Ο || 9 διδόναι έδέλωνΡ] έδέλων διδόναιΟ || 12—13 βεΧισάριος

εις τό ίππονέργιον V, ές τό (τό οτα. Ρ) ίππονερέγιον βελιβά

ριος ΡΟ || 13 βονιφάτιον Ο || 14 ως] *αΙ Ο | πρός ΡΟ] παρά VI

15 βταλεϊεν ΡΟ] αταλλέντες V \ τον τα] τά τον Ο || 16 οπη ΡΟ]

δποι V || 17 αντός Ρ] αύτόν V, αντονς Ο || 18 άπαλίάξη V |

άπα&ή V, άπα9εϊς Ο \ αντον 7!Ρ] αύτώ Ο || 20 εύαγγελία V]

αγγελία ΡΟ || 21 τόν] των Ο
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ε'. Έπεϊ δε ές Καρχηδόνα άνέβτρεφε , Βανδίλους Ρ 246

τε απαντάς εν παραβκευη έποιείτο, οπως ίίμα ήρι άρχο-

μένω ές Βνζάντιον πέμψειε, καΐ βτράτενμα εϋτελλεν Β 430

έφ' ω άναβώβοιντο 'Ρωμαίοις άπαντα, ων ΒανδΙλοί

5 ήρχον. Κύριλλον μεν ονν %ύν πλή&ει πολλω ές 2

Σαρδω έπεμψε, τήν Τξάξωνος κεφαλήν έχοντα, έπεϊ

οΐ νηβιώται ούτοι ηκιβτα προβχωρεΐν 'Ρωμαίοις έβον-

λοντο, δεδιότες τε τους Βανδίλονς και ουκ αν οΐό-

μενοι άλη&ή είναι οβα βφίβι ζυνενεχ&ήναι έν Τρικα-

ιο μάρφ έλέγετο. τούτω δε τω ΚνρΙλλω έπήγγελλε μοϊραν 3

τον βτρατον ές Κουρβικην πεμψαντα τη 'Ρωμαίων

άρχη την νήβον άνακτήβαβ&·αι, Βανδίλων κατήκοον

τα πρότερα ουβαν, τ) Κύρνος μεν έν τοις 'άνω χρόνοις

επεκαλείτο, ου πόρρω δε από Σαρδοΰς έβτιν. ο δε ±

15 ές Σαρδώ άφικόμενος την τε Τξάξωνος κεφαλήν τοις

ταύτη φκημένοις έπέδειζε καΐ άμφω τά νηβω τη 'Ρω

μαίων βαβιλεία ές φόρου άπαγωγην άνεβώβατο. ές 5

«Ϊ£ Καιβάρειαν την έν Μαυριτανοΐς Βελιβάριος Ίωάν-

νην %ύν λόχω πεξιχω, οϋ δη αύτος ήγεϊτο, επεμψεν,

20 ί} δδώ μεν ημερών τριάκοντα εύξώνω άνδρϊ Καρχη

δόνος διέχει, ές Γάδειρά τε και τάς ηλίου δυόμάς

Ιόντι' κείται δε έπϊ ϋ·αλάββη, μεγάλη τε καϊ πολυάν

θρωπος εκ παλαιού ονβα. Ίωάννην δε άλλον, των 6

οίκείων ϋπαβπιΟτών ενα, ές τον εν Γαδείροις πορ&μον

2 τ« νΡΟ ρΓ. Μ. οογγ.] ίέ Ο ρΓ. ω. || 3 κέμψΗν Ο | 4 βαν-

όίλοι Ο || 6 τξάτξωνος Ρ ρΓ. πι. βΐ Ο, τξαόξωνος Ρ ρΓ. πι. οογγ. ||

7—8 έβονίλοντο V \\ 11 χονρδιχήν Ο || 12 άνακτήααβ&αι ΥΡ\

άναστηΰίβ&αι Ο || 13 τά οηι. Ο | πρότιρον Ο || 15 ααρδώ ΡΟ \

τι V] οπι. ΡΟ | τξάξωνος Κ] τξαόξωνος Ρ ρΓ. πι. οογγ.,

τξάτξωνος Ο \ 16 ταύττ/] τατόην Ο | &τέίίΐ£ε ΥΌ\ άαεΊϊειξί Ρ ||

16—17 καΐ—άνεοώσατο οπι. V || 18 Μαυριτανοϊς] βριττανοΐς V ||

21 ηλίου δυομάς ΥΟ ΤΗβορΙι.] ήραχλέονς βτήλας Ρ
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και την έτέραν των Ηρακλέους βτηλων έπεμψε, το

7 εκείνη ψρούριον, δ Σέπτον καλοϋβι, χα&έζοντα. ές δε

τάς νήβους, αΐπερ άγχοϋ είβι της ωκεανού έββολης,

Β ίΖΐ'Έβουϋά τε και Μαϊορίκα και Μινορίκα έπιχωρίως

καλούμεναι, ΙΑπολλινάριον έδτειλεν, δς £ξ Ιταλίας μεν 5

8 ωρμητο, μειράκιον δε ων ετι ες Λιβύην άφΐκτο. και

πολλοίς χρήμαβι προς Ίλδερίχου τότε Βανδίλων -ηγου

μένου δεδωρημένος, ίπεί παρελέλυτο της αρχής Ίλδέρι-

χος και έν φυλακή, ωβπερ έν τοις εμπροβ&εν λόγοις

έρρή&η, εί'χετο, ες Ίονβτινιανον βαβιλέα ξΰν Αίβυβι ι»

τοις άλλοις, οϊ τα Ίλδερίχου επραββον, Ικετενβων

9 ήλ&ε. βτρατεύβας τε ξ,ύν τω 'Ρωμαίων βτόλψ επί Γε-

λίμερα καϊ ΒανδΙλους, άνηρ άγα&ος έν τω πολεμώ

τωδε και πάντων μάλιβτα έν Τρικαμάρω έγένετο. και

Ρ 247 απ αύτοϋ τοϋ έργου Βελιβάριος τάς νήβους οι τάβδε ΐδ

10 έπέτρε-ψε. μετά δε καϊ ές Τρίπολιν Πουδεντίω τε

και Ταττιμού® προς των έκείνη Μαυρουθίων πιεζο-

μένοις οτράτευμα πέμ-ψας την 'Ρωμαίων δύναμιν ταύτη

έπέρρω0ε.

11 Στείλας δε καϊ ές Σικελίαν τινάς, έφ' φ το έν ία

Αιλυβαίω ψρούριον άτε τη Βανδίλων άρχη προβηκον

εί,ουβιν, άπεκρούβ&η ένδένδε, Γότθων ηκιβτα ά%ιούν-

των Σικελίας τινά ξ,υγχωρεϊν μοϊραν, ως ούδϊν το

12 ψρούριον τοΰτο Βανδίλοις προβηκον. 6 δϊ, έπεϊ ταύτα

9 οί. 353, 1

4 Εβονβά] αί'βονλα Ο | μαιρίχα V, μαιόριχα Ο βί Τΐιβορίι. |

μηνορίχα V, μιννορίχα Ρ, μινόρριχα Ο, Μηνόριχα Τΐιβορίι. ||

5 Άπολλινάριον ϋϊηά.] άπολινώριον οοάά. θί ΤΙιβορΗ. | ΐβτει-

Χεν ΥΟ] ϊατεΧλεν Ρ || 6 άψΗτο ϋίηά.] άφίχετο αοάά. || 8 έπεϊ V]

έπειδη ΡΟ \ παρελνετο Ο || 9 ϋμπροβ&ε Ρ || 10 έρρέ»η νΡ |

Ιό τάς νήβονς οί] οί τάς νήαονς Ο || 16 έτιετρέφατο V | Ι7οι>-

βεντίφ] πεδουντίω Ο || 17 τατιμονϋ· ΥΟ | των] τοίς V || 21 τη]

χαϊ Ο | προαήχει Υ\\ 24 φρούριο»»] /ρονριον V
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ήκονβε, προς τούς άρχοντας, οΐ τανττ] ήβαν, έγραψε

τάδε ,,Αιλνβαιον το Βανδίλων φρονριον των βαϋιλέως

,,δονλων άποδτερεΐτε ημάς, ον δίκαια ποιονντες ούδε

,φμίν αύτοϊς ζνμφορα, και αρχοντι τω νμετέρφ οντι

5 ,,έχόντι χαί μακράν άπολελειμμένω των πραββομένων

,,έχπολεμωβαι βονλεδθε βαβιλέα τον μέγαν, ο\> την Β 432

,,εννοιαν πόνω πολλφ χτηβάμενος έχει. καίτοι πως 13

,,ονκ αν απο τον άνθρωπείου τρόπον ποιείν δόζαιτε,

,,εΐ Γελίμερα μεν εναγχος έχειν ζυνεχωρεΐτε το φρον-

ίο ,,ριον, βαβιλέα δε τον τον Γελίμερος κνριον άφαιρεϊ-

,,βθαι τά τον δούλου κτήματα έ'γνωτε; μη νμεϊς γε,

,,ώ βέλτιβτοι' άλλ' ένθνμεΐβθε, ως φιλία μεν αίτιας 14

,,πολλάς καλνπτειν πέφνχεν, έχθρα δε ονδε των βμι-

,,κροτάτων αδικημάτων ανέχεται, άλλα διερευνάται μεν

15 ,,απαντα άνωθεν, ού περιορα δε πλοντονντας τοις γε

,,ονδϊν προβήκονβι τούς πολεμίους, είτα μάχεται υπέρ 15

,,ων τούς προγόνους ήδικήβθαί φηβι' και ην μεν

,,βφαλή εν τω κινδννω, άπώλεβε των ύπαρχόντων

,,ονδεν, ενημερήβαβα δε μεταμανθάνειν ποιεί τούς

2ο ,,ήββημένονς τό βνγγνωμον. νμεΐς ονν μήτε δράβητε 10

,,ήμας μηδέν περαιτέρω κακόν μήτε αυτοί πάθητε, μή-

,,τε πολέμιον κατεργάβηβθε τω Γότθων γένει βαβιλέα

,,τόν μέγαν, όν νμϊν ϊλεων είναι έν ευχή έβτιν. ευ 17

,,γάρ ίβτε ως τοϋδε μεταποιουμένοις ύμίν τοϋ φρονριον

2δ ,,ό πόλεμος έν ποβϊν εβται ονχ νπερ τοϋ Λιλυβαίου

4 οϋτι ΒΟξίρθί] οϋτοι V, οϋτε Ρ, ονχίτι Ο || 5 πςαβοομίνων]

ταρααβομένων Ο || 6 βονλεα&ε ΡΟ] βονλεο&αι V ρι\ πι., βονλλε-

αθε V οογγ. | τόν βαβιλέα V, *αΙ βαβιλέα ΡΟ || 8 άπό ΡΟ ||

15 άπαντα ανω&ενλ ανω&εν άπαντα Ο || 17 ήδιχείβ&αί V \\

18 έβφάλη Ο || 20 βυγγνωμα Γ | 21 μηδέν 70] οπι. Ρ || 21—22

μήτε πολ. Βοήρβΐ] μη δε πολ. ΫΟ, μηδέ πολ. Ρ || 23 νμίν ΐλεων

¥0] ιλέων νμίν Ρ
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,,μόνον, άλλ' νπερ απάντων, ων ούδεν προδήκον νμϊν

,,ειτα άντέχεβ&ε." τοβαντα μεν ή έπιβτολή έδήλον.

18 Γότ&οι δε άνήνεγκάν τε ταντα ές τον Άταλαρίχον

την μητέρα και προς της γυναικός έπιτεταγμένον βφίβιν

19 άπεκρίναντο ώδε ,,Τά γράμματα, ά γέγραφας, άριβτε 5

,,Βελιβάριε , παραίνεβιν μεν άλη&η φέρει, ες άλλους

,,δε ανθρώπων τινάς, ονκ είς τονς Γότ&ους ήμ&ς

ΖΟΒίΆΖ,,ήχουβαν. ήμεΐς γαρ ονδεν των βαβιλέως Ίονβτινιανοϋ

,,λαβόντες έχομεν, μη ποτε οϋτω μανείημεν Σικελίαν

,,δε ζνμπαβαν προβποιονμε&α ημετέραν ούβαν, η~ς δη ίο

21 ,,άκρα μία το έν Αιλυβαίω φρονριόν έβτιν. ει δε

,,Θενδέριχος την άδελφήν τφ ΒανδΙλων βαβιλεΐ ζυνοι-

,,κονβαν των τινι Σικελίας έμπορίων έκέλευβε χρήβ&αι,

22 ,,ονδεν τοντο πράγμα, ού γαρ αν τοντο δικαιώματος

,,νμϊν δτονονν άζίωβιν φέροι. βύ μέντοι, ώ βτρατηγε, 15

Ρ 248 ,,πράττοις αν τά δίκαια προς ήμ&ς, ήν γε των έν

,,ήμϊν αντιλεγομένων την διάλνβιν ούχ ώς πολέμιος,

23 ,,άλλ' άτε φίλος ποιεϊβ&αι &έλοις. διαφέρει δε, οτι

,,οΐ μεν φίλοι τά διάφορα ίν τη διαίτη, οι δε πολέμιοι

24 ,,έν τη μάχη διακρίνειν πεφνκαβιν. ημείς μεν ονν μ

,',ΐουβτινιανω βαβιλεί περί τούτων διαιτ&ν έπιτρέψομεν,

,,οπη αν αύτώ δοκη νόμιμα τε είναι χαϊ δίκαια, βον-

,,λόμε&α δέ βε ώς βέλτιβτα βονλενβαβ&αι η ώς ταχν-

,,τατα και την παρά τοϋ δον βαβιλέως προβδέχεβ&αι γνώ-

,,βιν." τοβαντα μ\ν και η των Γότδων γραφή έδήλον. α

2 άντέχεο&αι Ο || 3 Γότ&οι] Γ άβββΐ; ίη V | άταλλαρίχον Ο ||

7 & ΡΟ || 9 μή ποτε ΡΟ] μήτε V || 10 ποοαποιονμε// Ρ | 12—13

ζννοικοναα Ο || 13 έμπόριον Ρ || 14 ου 70] ούδϊ Ρ || 15 φέρει Ο ||

17 πολεμίων Ο || 18 9έΙοις Ρ] 9έίεις V, ίδίΧοις Ο || 20 ονν]

αν Ο || 21 άιαιτών Ο || 22 είναι καΐ άίχαια V] καΙ δίκαια είναι

ΡΟ || 23 η] 80ΓΪ1)βιιάϊΐπι ραΐο <μ«Ηον> η \\ 23—24 ταχίτατα Ο |

24 αον οτα. Ο || 24—25 γνώαιν ΡΟ] γνάμην V

0
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Βελιβάριος δε άνενεγκων άπαντα ές βαδιλέα ηβύχαξεν, 25

εως αύτω βαβιλεύς έπιβτέλλοι όϋα αν αύτω βουλο-

μένω εΐη.

ς'. Φάρας δε τγι προβεδρεία ήδη άλλως τε και

5 χειμώνος ωρα άχ&όμενος, άμα δε καΐ ούκ αν οΐόμενος

οΐονς τε είναι τους έκείντ} ΜανρονθΙονς έμποδών βφίβι

0τηβεβ%·αι, τη ές Παπούαν άναβάβει ζύν προ&νμία

Λολλγι έπεχείρηβεν. απαντάς μεν ονν εν μάλα ε%οπλί-

6ας τους επόμενους ανέβαινε, βεβοη&ηκότων δε των 2

χο Μανρονβίων άτε έν χωρίω άνάντει τε και λίαν δνβ-

βάτω, ή κωλνμη εύπετώς έπι τους άνιόντας έγίνετο. Β 434

καρτερώ^ δε τον Φάρα βιαζομένου την ανοδον, δέκα 3

μεν χαΐ εκατόν των άμφ' αυτόν έν τω έργω τούτω

άπέ&ανον, αυτός δε %νν τοις έπιλοίποις άποκρουβ&εις

15 άνεχώρηβε, και άπ' αύτοϋ άποπειράβαβ&αι μεν της

ανόδου, άντιβτατοϋντος τοϋ πράγματος, ούκέτι έτόλμα,

φυλακην δε κατεβπονδαβμένην, ως ενι μάλιβτα, κατε-

βτήβατο, δπως οΐ πιεζόμενοι τω λιμω οΐ έν Παπονα

ϋφας αύτούς έγχειρίβειαν , καΐ οϋτε άποδιδράβκειν

20 αύτοΐς ένεδίδου οντε τι των έζω&εν ές αυτούς φερε-

6%·αι. έν&α δη τω τε Γελίμερι καΐ τοϊς άμφ' αυτόν 4

άδελφιδοϊς τε και άνεψιαδοϊς ούβι και άλλοις εύ γε-

γονόβι \υνέπεβε κακοπα&εία χρηβ&αι, ΐ)ν 'όπως ποτέ

εΐ'ποι τις, ουκ αν όμοίως τοις πράγμαβι φράξοι. έ&νών 5

2 ίως αν V | έπιβτέλλη Ο || 6 οίους V] οίος ΡΟ \ ίμ,ποβων

αφίοι τονς ίχείνη μ,ανοοναίονς ΡΟ || 7 παππούαν Ρ, παποναν Ο ||

8 ίπΐ%ΐίθ7\6εν V] ένιχιίρηοιν ΡΟ \\ 10 τεΡΟ] οιη. 11 χωίνμ,η

νθ] Ιύμ,η Ρ \ ενπετώς έπϊ τονς νΡ] ίπϊ τονς ενπετώς Ο ||

12 φαράν Ο \\ 13 αντον] αντον Ρ [| 15 άνιχώοηαίν Ρ || 16 ίτόλ-

μων V [| 18 οπως V] εΐπως ΡΟ Οΐιτΐβί | παππονα ΥΡ || 19 έγχει-

ρίαειεν Ο | 20 αυτοϊς ΨΌ] αντονς Ρ \\ 21 τι ΡΟ] 0X0.. V | αντον Ρ \

22 άδελφοΐς Ο | άλλοις Μβ,Κγ.] αΧΧως αοάά. Οΐιπβΐ; || 23 χαχο-

πα&είαις Ο || 24 ε'ύιη Ο | έ&νων] χαι ϋ·εόν Ο
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γάρ απάντων ων ημείς ίβμεν άβρότατον μϊν το των

Βανδίλων, ταλαιπωρότατον δε το Μανρονβίων τετΰ-

6 χηχεν είναι, οΐ μεν γάρ, εξ οτου Αιβύην έθχον, βαλα-

νείοις τε οΐ Σύμπαντες έπεχρώντο ές ημέραν έκάβτην

καΐ τραπέξη άπαβιν εύ&ηνούδη, δβα δη γη τε και &ά- 5

7 λαββα ηδιβτά τε χαϊ άριβτα φέρει, έχρυβοφόρουν δε

ως έπΐ πλείβτον, χαΐ Μηδιχην έβ&ητα, ην ννν Σηρι-

κην χαλοϋβιν, άμπεχόμενοι, εν τε δεάτροις χαΐ Ιππο-

δρομίοις χαι τη άλλη εύπα&εία, και πάντων μάλιβτα

8 χυνηγεβίοις τάς διατριβάς έποιοϋντο. χαι βφίβιν ίο

Ρ 249 όρχηβται χαι μίμοι άχονβματά τε βνχνά χαϊ θεάματα

ί\ν , δβα μονβιχά τε χαι άλλως άΙ-ιο&έατα Συμβαίνει

9 έν αν&ρώποις είναι, χαϊ ωχηντο μεν αυτών ο'ι πολλοί

Β 435 έν παραδείβοις, υδάτων χαϊ δένδρων ευ έχουβι' %υμ-

πόβια δε οτι πλείβτα έποίουν, χαϊ έργα τά άφροδίβια ιί

10 πάντα αύτοϊς έν μελέτη πολλή ηβκητο. Μαυρούβιοι

δε οίχοϋβι μεν έν πνιγηραϊς χαλύβαις, χειμώνί τε χαϊ

βέρους ωρα χαι άλλφ τω \ΰμπαντι χρόνω, οϋτε χιόβιν

οϋτε ήλιου &έρμη έν&ένδε οϋτε άλλω ότωοϋν άναγ-

11 καίω κακω έ%ιβτάμενοι. χα&εύδουβι δε έπϊ της γης μ

χώδιον οΐ εύδαίμονες αΰτοίς, αν ούτω τύχοι, ύπο-

12 βτρωννύντες. ιμάτια δε βφίβιν ου ξ,υμμεταβάλλειν ταις

ωραις νόμος, αλλά τριβώνιόν τε άδρον χαι χιτώνα

13 τραχϋν ές καιρόν άπαντα ένδιδύβχονται. έχονβι δε

οϋτε άρτον οϋτε οινον οϋτε άλλο ουδέν άγα&όν, αλλά »

1 ημείς ϊαμεν ΤΟ] ίβμεν ημείς Ρ \\ 2 τό] τό των Ο || 3 μεν

γαρ Ρ νίβΛΛβι] μέντοι V, μίν γε Ο || 4 ίχάατην ΎΡΟ οογγ.]

έκαστη ΟρΓ. η. |] 5 εν&ενούση Ρ || 7 ννν ΡΟ] δη V || 11 μίμοι Υ\

12—13 Ιν άν&ρώποις ξνμβαίνει ΡΟ || 13 αντών ΗοβΒθ1ι.] αντοΐς

οοάά. || 1δ οτι οπι. Ο || 16 αΰτοίς οία. Ο \ ήβχεϊτο Ο || 17 χειμώ*

νί ΥΡ] χειμώνος Ο || 20 κακω] χαλώ Ο \\ 21 χώδιον οία. V \

αντοίς οοάά. || 23 τε] τι Ο



[ΡΒΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΕΕΟ ΥΑΝϋΑΕΙΟΟ Π. 6.] 44δ

χον βίτον, ί) τάς όλνρας τε και κρι&άς, οντε εψοντες

οντε ές άλευρα τ) άλφιτα άλονντες ονδεν άλλοιότερον

η τά άλλα ζώα εδ&ίουβι. τοιούτοις δη ουβι τοις Μαν- 14

ρονβίοις οί άμφι τον Γελίμερα βνχνόν ζννοικήβαντες

χρόνον την τε ξ,ννει&ιβμένην αντοΐς δίαιταν ές τοντο

ταλαιπωρίας μεταβαλόντες, έπειδή και αντά βφάς τα

αναγκαία ήδη έπιλελοίπει, ονχέτι άντεϊχον, άλλα και

το τε%·νάναι αύτοίς ηδιβτον και το δονλενειν ηκιβτα

αΐβχρόν ένομίζετο.

ΤίΙν δη Φάρας αΐβ&όμενος γράφει προς Γελίμερα 15

τάδε ,,ΕΙμΙ μεν καΐ αντος βάρβαρος και γραμμάτων

,,τε και λόγων οντε έ&άς οντε άλλως έμπειρος γέγονα.

,,οβα δε με αν&ρωπον 'όντα είδε'ναι ανάγκη, έκ της 16

,,των πραγμάτων φνβεως εκμα&ών έγραψα, τί ποτε 17

,,αρα πεπον&ως, ω φίλε Γελίμερ, ον βαντον μόνον,

,,άλλά και ζνμπαν το 6ον γένος ές τό βάραϋ·ρον τοντο

,,έμβέβληκας, οπως δηλαδή μη γενοιο δονλος; πάντως 18

,,γάρ 6ε κκϊ νεανιενεό&αι τοντο οϊμαι, καΐ την έλεν- Β 436

,,&ερίαν προΐβχεβ&αι, ώς δη άπαντα ταύτης τά μοχ&ηρά

,,άνταλλάβΌ'εβ&αι άξιον, είτα νυν Μανρονβίων τοις 19

,,γε άτνχεβτάτοις ούκ οίει δονλενειν, ος την έλπίδα

,,τον βώζεβ&αι, ην τά κράτιβτα φέργι, έπ' αντοΐς

,,εχεις; καίτοι πώς αν ονχί τω παντι άμεινον εϊη δον- 20

,,λενειν εν 'Ρωμαίοις πτωχενοντα η τνραννείν έν

,,Παπονα τε και Μαυρονβίοις; πάντως δε βοι και το 21

1 αίτον V \ όλλνρας Ο || 2 αίενρα η αλφιτα νΡ] αλφιτα η

αλενρα Ο \ άλονντες Ή,βτπ.] άγοντες οοάά. || 3 έο&ί Γβρθίίί Ο ||

5 τε οτα. Ο || 7 έπελελοίπει Ρ || 8 τε&ν&ναι Ο || 10 φαράν Ο ||

12 ί»άς νθ\ ή9άς Ρ || 15 αρα V || 16 αόν Ϋ] βαντον ΡΟ \\

20 ά£ια V | νννΡΟ] δη V \ μ,ανρονβίοις V \\ 23 ΐχοις Ο \\ 24—25

ίν Παπονα] έν ηαηκονα ΫΡ, έπ' άπονα Ο || 26 τό] τω V
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,,ί,υνδονλω Βελιβαρίω είναι υπερβολή τις ύβρεως φαϊ-

22 ,,νεται. άπαγε, ω βέλτιβτε ΓελΙμερ. ή ον και ημείς

,,έξ ευπατρίδων γεγονότες βαβιλεΐ νυν ΰπηρετεϊν

,,ανχονμεν; χαΐ μην λέγονΰιν Ίονΰτινιανώ βαβιλεΐ

,,βονλομένω είναι ες τε βουλήν άνάγραπτόν βε ποιή- 5

„6αβ&αι, τιμής μεταλαχόντα της άνωτάτω, ήν δή πατρι-

,,χίων καλονβι, χαΐ χώρα πολλή τε χαΐ άγκ&ή χαι

,,χρήμαβι μεγάλοις δωρήΰαβ&αι, Βελιβάριόν τε έ&έλειν

,,άναδέχεβ&αι πάντα ταντα εβεο&αί 6οι, πίβτεις δι~

2.3 ,,δόντα. 6ν δε οβα μεν ή τνχη μοχ&ηρά ήνεγχε, φέρειν ίο

,,γενναίως οϊός τε εΐ πάντα τα έν&ε'νδε άν&ρώπφ γε

24 ,,ΰντι άναγχαΐα είναι οΐόμενος. ήν δέ τινι άγα&φ τά

,,δυβχερή ταντα ζνγχερανννειν βεβονλενται, τοΰτο δε

Ρ 250 ,,αύτος έ&ελονβιος δε%αβ$αι ονχ αν άζιοίης; ή ούχ

,,δμοίως τοις φλανροις άναγχαϊά γε ήμίν χαΐ τά παρά α

,,τής τύχης άγα&ά λογιβτέον; άλλα ταϋτα μεν ονδε

25 ,,τοΐς ΰφόδρα άνοήτοις δοχεϊ. βοϊ δε νυν μεν βε-

,,βαπτιΰμενω ταϊς ξνμφοραΐς, άξννέτω, ως το είχος,

26 ,,βνμβαίνει εϊναι' ά&νμία γαρ έχπλήξαδα είς άβονλίαν

Β 487 ,,τρέπεβ&αι πέφνχεν ήν δε φέρειν τήν διάνοιαν την ίβ

,,βαντον δΰναιο χαΐ μή προς τύχην μεταβαλλομένην

,,άγαναχτεϊν, παρέβται 6οι αυτίχα δή μάλα τά τε ξΰμ-

,,φορα έλέΰ&αι άπαντα χαι των επικειμένων άπηλλόχ&αι

,,κακών."

27 Ταϋτα Γελίμερ τά γράμματα άναλεζάμενος άποχλαν- »

6ας τε δεινως άντέγραψεν ώδε ,,ΚαΙ τής ζνμβονλής,

1 τις ΥΡ] τής Ο || 2 ον κοτΐ ημείς ΎΌ] καΐ ημείς ονχ Ρ ||

3 βααιλεί] βανάίλων Ο \\ 4 μην] ννν Ο || 7 Τί] οιη. V | 9—10

δίδοντα νΡ] διδόντι Ο Ο 12 οίομενος] οίοίμενος Ο || 18 ΡΟ]

9ή V || Ιό γε] βε Ο \\ 17 ννν μεν] μεν οτα. Ο || 18 σνμφοοαίς Ρ |

19 ξνμβαίνει ΡΟ \ ές ΡΟ \ άβονλίαν] ά&νμίαν Ο
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,,ί^ν μοι έποιήβω, πολλήν έχω βοι χάριν καΐ πολεμίω

,,άδιχονντι δονλενειν ονχ άνεχτόν οίμαι, παρ ο\> άν

,,δίχην ενζαίμην λαβείν, εί' μοι ο Ό·«ό<; ίλεως εί'η, 8ς

,,γε ονδεν πώποτε άχαρι προς έμον οντε έργω πα&ων

5 ,,οντε λόγω άχούβας πολεμώ μεν αΐτίαν ονχ έχοντι

,,παρέβχετο βχήψιν, ίμε δε ές τοντο μετήνεγχε τύχης,

,,Βελιβάριον ούχ οιδα ο&εν έπενεγχών. χαίτοι χαΐ 28

,,αντώ άν&ρώπω γε 'όντι, χαΐ βαβιλεΐ ονδεν άπειχός

,,ζνμβήδεο&αΐ τι ων ονχ αν έλοιχο. εγώ μέντοι περαι- 29

ίο ,,τέρω τι γράφειν ονχ έχω. άφείλετο γάρ με την

,,έννοιαν η παρονδα τύχη. άλλα χαίρε μοι, ώ φίλε 30

,,Φάρα, χαί μοι χι&άραν τε χαΐ άρτον ένα χαΐ ϋπόγγον

,,δεομένω πέμπε." ταντα έπεί άπενεχ&έντα ό Φάρας 31

έγνω, χρόνον δή τινα διηπορείτο της έπιβτολης το

15 άχροτελεύτιον βνμβαλέϊν ονχ έχων, έως οι ό ταύτην

χομίβας έφραβεν ως άρτον μεν ενός δέοιτο Γελίμερ,

έπι&νμών ές &έαν τε αύτον άφιχέβ&αι χαί βρώβιν,

έπεί έ% ον ές Παπούαν άναβέβηχεν, ονδένα πον άρτον

ώπτημένον είδε. βπόγγος δέ οΐ αναγκαίος εΐη' τοΐν 32

«ο γάρ οΐ δφ&αλμοϊν άτερος, τραχννόμενος τη άλονβία,

ές άγαν έπηρται. χι&αριβτη δέ άγα&ω 'όνχι φδή τις 33

αντώ ές ζνμφοράν την παρονβαν πεποίηται, ην δη

προς χι&άραν &ρηνή6αί τε χαί άποχλανβαι έπείγεται. Β 438

ταντα άχούβας Φάρας περιαλγήϋας τε χαί τύχην την 34

12 οί. Τηβορη. I 197, 18. Ζοη&Γ. ΠΙ ρ. 277. Οβάχβη. I 649, 7

3 μοι] μή ν\\ 4 πρός οπι. Ο \\ 9 ζνμβήαεται Ο || 11 ϊννοιαν]

ανοιαν Ο || 12 ψαράν Ο | 13 φαρών Ο || 16 ξνμβαλεϊν ΡΟ ||

18 ϊίί Ρ | παπποναν ΎΡ, παποναν Ο \ πον ΥΟ] πω Ρ || 19 είδε]

οϊδε Ο | οί οπι. V || 20 όφ&αλμών Ρ \ ε\εοος Ο \ τρηχννόμε-

νος V || 21 έαάγαν ΫΟ || 24 ψαοαν Ο \ χαί πεοιαλγήοας Ρ
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άν&ρωπείαν άπολοφνράμενος κατά τά γεγραμμένα

έποίει και πάντα επεμπεν δβων αντον έχρηζε Γελίμερ.

της μέντοι προβεδρείας ονδεν μεϋ·ιεις έφύλαββε μ&λλον

η πρότερον.

584 ξ7. "Ηδη δε τριών μηνών χρόνος έν ταύτη δη τη 5

προδεδρεία έτρίβη και δ χειμών έτελεύτα. και δ Γελίμερ

έδεδίει, τονς πολιορκονντας έπ' αντον ούκ είς μακράν

άναβήβεδ&αι νποτοπάζων, και των ο[ βυγγενών παι-

251 δίων τά πλείβτα δώματα βκώληκας έν ταύτη δή τη

2 ταλαιπωρία ήφίει. και έν άπαβι μεν περιώδυνος ήν, ίο

£8 άπαντα δε, πλην γε δη τον ϋ-νήβκειν, δνΰάρεΰτος,

τη μεντοι χακοπα&είφ παρά δόζαν άντείχεν, εως ο'ι

3 &έαμα Ιδεϊν ζννηνέχ&η τοιόνδε. γυνή τις Μανρονβία

' βΐτον δλίγον άμωβγέπως ζνγκοψαμένη, μαζαν δε έν-

%·ένδε βραχεϊαν κομιδη ποιηδαμένη ές ζέονβαν την 15

βποδιάν την έν τη έβχάρα ένέβαλεν. οντω γάρ νόμος

4 έν Μανρονΰίοις τονς αρτονς δπταβ&αι. παρά ταύτην

δη την έβχάραν δύο παϊδε κα%·ημένω και τφ λιμώ

νπεράγαν βιαζομένω, άτερος μεν αντης της άν&ρώπον

νΐδς, τ) την μαζαν εμβεβλημένη έτύγχανεν, 6 δε έτερος »

Γελίμερος άδελφιδοϋς ων, έβονλέΰ&ην ταύτην δη την

μαζαν άρπάβα6&αι, έπειδάν αντοϊς τάχιδτα ώπτηβ&αι

5 δοκη. τοντοιν τοίν παίδοιν δ μεν Βανδίλος προτερήβας

7 οί. ΤΗβορΙι. I 198, 1

1 κατά τά] κατά κατά Ρ || 2 αντον] αντώ Ο | ίχριξε Ο |

3 με&ιεϊς ΡΟ] έφιεϊς V \\ 7 ές ΡΟ || 8 ξυγγενών ΡΟ || 14 αίτον V]

ανγκοψαμένη ΡΟ \\ 14—15 μαζαν—ποιηααμένη Ρ] οη. νθ ||

14 μαζαν Ρ || 16 οχοδιάν την ίη τα.&ΐ£. αάβΟΓΪρία βπηί ίη Ρ |

ίνέβαλλεν Ρ || 18 άνω Ο || 19 νπεράγαν] ντίάγαν Ο \\ 20 μ&ζαν

ϋίηά.] μάζαν ηϊο βί ίη£τ& οοάά. || 21 άάελφιδός V | ίβονλέα&η V,

ήβονλέσ&ην Ο || 22 αντοϊς] αύτη Ο \ δπτ,ήα9αι V, όπτασ&αι Ο ||

23 δοκή] άοχεΖ Ο
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ϊψ&αβέ τε την μαζαν άρπάβας και ζέονβαν έτι ώς

μάλιβτα βποδιας τε άνάπλεων ονβαν, νπερβιαζομένον Β 439

αντόν τον λιμού, ές το βτόμα έμβαλόμενος η"69·ιεν, ό

<Ϊ£ έτερος λαβόμενος αύτού των έν τή κεφαλή τριχών

5 έπάτα%έ τε κατά κόρρης και αυ&ις ραπίβας ήνάγχαβε

την μαζαν %υν βία πολλή άποβαλεΐν ηδη έν τη

φάρνγγι ονβαν. τούτο το πά&ος ονκ ένεγχών Γελίμερ 6

(παρηκολού&ει γαρ έ% αρχής άπαβιν) έ%·ηλνν%·η τε την

διάνοιαν και προς Φάραν ώς τάχιβτα έγραψε τάδε

ίο ,,Εί' τινι και 'άλλψ τετνχηκε πώποτε τά δεινά καρτερή- 7

γ,βαντι άπ' εναντίας Ιέναι των πρόβ&εν αύτω βεβον-

,,λενμένων, τοιούτον δη τινα και έμε νόμιζε είναι, ω

,,βέλτιβτε Φάρα. εΙβήλ%·ε γάρ με ή 6η ζνμβονλή , ην 8

,,δή άλογήβαι ηκιβτα βούλομαι. ού γάρ αν άντιτεί-

15 ,,νοιμι περαιτέρω τή τύχη ούδε προς την πεπρωμένην

,,ζνγομαχοίην , άλλ' ε'-ψομαι αντίκα δή μάλα, Ζπη άν

,,αντή έζ,ηγεϊβ&αι δοκή' οπως μέντοι τά πιβτά λάβοιμι,

,,άναδέχεβ&αι Βελιβάριον βαβιλέα ποιήβειν άπαντα,

,,όβα μοι εναγχος νπεδέζω. ίγώ γάρ, έπειδάν τάχιβτα 9

2ο „*ήν πίβτιν δοίητε, έμαντόν τε νμιν έγχειριώ καΐ

,,βνγγενεΐς τονβδε και Βανδίλονς, οβοι %νν ήμΐν έν-

,,ταν&ά εΐβι."

Τοβαύτα μεν τω Γελίμερι έν τή έπιβτολή τήδε 10

έγέγραπτο. Φάρας δε ταντά τε Βελιβαρίω και τά

25 πρότερον γεγραμμένα βφίβι προς άλλήλονς βημήνας

έδεϊτο ώς τάχιβτα οΐ δηλώβαι ο τι αν αύτω βονλο-

1 τί οπι. Ο || 3 έμβαλλόμινος ΡΟ || 5 κόρης Ρ | 6 την] την

μίν Ο || 7 φαράγγι V || 9 φαρών Ο θί Τηβορη. | ώς Οίη. Ο ||

10 τινι] τι Ο || 11 αύτω] αντον Ο || 13 φαράν Ο || 16 ξυγομαχή-

οαιμι Ο || 17 αύτη] αίτη V | 21 ζυγγινιΐς ΡΟ | καΙ οπι. Ο |

24 φαράν Ο | τϊ οπι. Ο || 26 αν] άή Ο

Ρβοοορπιβ, βΛ. Η»αΓ}τ. ί 29
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11 μένω εϊη. Βελιβάριος δε (καΐ γάρ οΐ έν έπι&νμία

μεγάλη ήν ζώντα Γελίμερα βαβιλεΐ άγαγείν) έπεί τάχιΰτα

τά γράμματα άνελέζατο , περιχαρής έγεγόνει και

Κνπριανον φοιδεράτων άρχοντα ες Παποναν έχέλενεν

Β 440 Ιέναι %νν άλλοις τιΰιν, δρχονς τε αντοϊς έπέβτελλε 5

περι βωτηρίας ΓελΙμερός τε και των %νν αντω διδόναι,

και ώς έπίτιμός τε παρά βαβιλεΐ χαι ονδενος ενδεής

12 εΐη. οϊπερ έπεί παρά τον Φάραν αψίκοντο, ήλ&ον ξνι>

αντω ές τι χωρίον παρά τον τον ορονς πρόποδα, εν&α

βψίβι Τελίμερ μετάπεμπτος ήλ%ε χαϊ τά πιβτά λαβών ίο

13 ηπερ έβονλετο ες Καρχηδόνα 6νν αντοϊς ήχεν. έτνγχανε

δε Βελιβάριος διατριβήν τινα έν τω της πόλεως

αΐ262προα6τε(ω ποιούμενος, δπερ "Απλας χαλονβιν. εν%α

δή 6 Γελίμερ παρ' αντον εΐβήλ&ε, γελών γέλωτα οντε

φανλον οντε κρνπτεβ&αι Ιχανον 'όντα, των τε αντον «

&εωμένων ένιοι μεν τη τον πά&ονς νπερβολη απάν

των τε αντον εκβτήναι των χατά ψνβιν ύπώπτενον

χαϊ παραπαίοντα ήδη λόγω ονδενι τον γέλωτα εχειν.

15 οι μέντοι φίλοι άγχίνονν τε τον άν%·ρωπον έβούλοντο

είναι χαϊ άτε οϊχίας μεν βαβιλικής γεγονότα, είς βα- ία

βιλείαν δε άναβεβηκότα, χαι δνναμίν τε Ιβχνράν χρή-

ματά τε μεγάλα έκ παιδος άχρι και ές γήρας περιβα-

λόμενον, ειτα είς φνγήν τε καΐ δέος πολν έμπεβόντα

καϊ κακοπά^ειαν τήν έν Παπονα νποβτάντα, χαϊ ννν

14 Ζοη&Γ. III 278

2 ίπιϊ V] έπίΐδή ΡΟ || 3 άνελέξατο ΡΟ] άνεδέξατο ΓΙ

4 παπποναν ΫΡ, παποναν Ο || 5 άπέατελλε V || 6 γελίμερί V ||

10 Τ)λ9ι ΡΟ] ηκεν V | 11 ήπερ] &νπερ Ο | £νν ΡΟ || 13 άχλας

νΡ] άγχίας Ο || 15 αντον] αντον Ο \\ 17 αυτόν νθ] αντών Ρ |

20 & ΡΟ || 22—23 περιβαλλόμενον ΎΟ || 23 ί? φνγήν ΡΟ \

24 παππούα ΥΡ, παπονα Ο
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έν αιχμαλώτων λόγω ηχοντα, πάντων τε ταννη των

από της τύχης αγαθών τε χαΐ φλαύρων έν πείρο:

γεγονότα, άλλον ονδενός 'ά%ια τά ανθρώπινα ί} γέλω-

τος πολλού οίεβθαι είναι,, περί μεν ονν τοϋ γέλωτας, 16

5 ον Γελίμερ έγέλα, λεγέτω ως πη εχαβτος γινώβχει,

χαΐ έχθρός χαΐ φίλος. Βελιβάριος δε ές βαβιλέα ώς 17

Γελίμερ όορνάλωτος εϊη εν Καρχηδόνι άνενεγχών ητει

ξνν αντω ές Βνξάντιον άφιχέβθαι. άμα δε αντόν τε

χαΐ Βανδίλονς απαντάς ονχ έν άτιμία έφύλαββε χαΐ

ίο τον βτόλον εν παραβχενή έποιείτο.

Πολλά μεν ονν χαΐ άλλα έν τω παντί αΐώνι ^ίί;ΐ8Β44ΐ

τε χρείββω έλπίδος ές πείραν ηλθε χαΐ άεΐ ^ξει, εως

αν αϊ ανταΐ τύχαι ανθρώπων ώβι. τά τε γαρ λόγφ 19

αδύνατα δοχούντα είναι έργω έπιτελή γίγνεται χαΐ τά

ιδ τέως άδύνατα φανέντα πολλάκις, είτα άποβάντα θαύ

ματος άξια έδοζεν είναι, εΐ μέντοι τοιαύτα έργα πώ- 20

ποτε γεγενήβθαι τετύχηχεν ονχ έχω είπείν, τον Γιξερίχον

τέταρτον άπόγονον χαΐ την βαβιλείαν την αύτον

πλούτω τε και βτρατιωτών δννάμει άχμάξονβαν προς

20 πενταχιβχιλίων ανδρών έπηλύδων τε χαΐ ούχ έχόντων

οποι όρμίξοιντο έν χρόνω οντω βραχεί χαταλελύϋθαι.

τοβούτον γάρ ην το των Ιππέων πλήθος των Βελι- 21

βαρίω έπιβπομένων, οϊ χαΐ τον πόλεμον πάντα προς

Βανδίλονς διήνεγχαν. τούτο γάρ είτε τύχη είτε τινϊ

25 αρετή γέγονε, δικαίως 'άν τις αντό άγαβθείη. έγώ δε

οθενπερ έζέβην έπάνειμι.

1 ίνΡΟλ Οία. VI 3 άν&ρώπινα ΓΤΙιβορΙι.] &ν&οώπεια ΡΟ \\

5 οι» Γελίμερ] γελίμερ ον Ο I ως χη Ικαατος νθ] ίχαατος ως

πη Ρ || 12 τι Υ,οειοβω] τε χαϊ κριίΰσω Ο \ εις Ο | ηλ&ον V \

ηξειν Ο || 14 γίγνεται ΤΓ^ γίνεται ΡΟ || 20 έπηλύδων ΥΟ] ίπη-

λντων Ρ || 21 οποι V] οπη ΡΟ || 23 έπιβπωμίνων V \ πάντα]

Άπαντα ΡΟ || 25 αϊτό νΡ] αύτον Ο

29*
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η'. Ό μεν ούν Βανδιλιχός πόλεμος έτελεύτα ωδε.

δ ίί φ&όνος, οία έν μεγάλη ευδαιμονία φιλεϊ γίγνε-

β&αι, ώδινεν ήδη ες Βελιβάριον, καίπερ αύτω ούδε-

2 μίαν παρέχοντα βκηψιν. των γαρ αρχόντων τίνες διέ-

Ρ 253 βαλον αντον ές βαβιλέα, τυραννίδα αύτω ούδαμό&εν 5

3 προβήχουβαν έπικαλονντες. βαβιλεύς δε ταύτα μεν

ές το παν ούκ έζήνεγκεν, η τήν διαβολην έν ολιγωρία

4 ποιηβάμενος, η χαΐ βέλτιον αύτω ένομίβ&η. Σολόμωνα

Β 442 ίί πέμφας αίρεβιν Βελιβαρίω παρέδχετο έλέδ&αι 6πο-

τέραν αν αύτω βουλομένω εί'η, πότερα ξΐ>ν Γελίμερί ίο

τε και Βανδίλοις ες Βυζάντιον ηκειν, η αύτοϋ μένοντι

5 εκείνους ότεΐλαι. ό ίε (ού γαρ ελα&ον αύτον οι

άρχοντες την τυραννίδα έπενεγκόντες) ές Βυζάντιον

άφικέδ&αι ηπείγετο, όπως δη την τε αΐτίαν έκλύβηται

και τους διαβαλόντας μετελ&είν δύνηται. ότω δε 15

τρόπω την των κατηγόρων πείραν εμα&εν, έρών έρχο-

6 μαι. οτε δη τήν διαβολην τήνδε ποιείβ&αι οΐ δια-

βαλόντες ή&ελον, δείβαντες μη βφίβιν δ την έπιβτολην

μέλλων κομιεϊν βαβιλεΐ έν %αλάββη αψανιβ%·ε\ς τα

πραββόμενα διακωλύβη, έν δύο γραμματείοις την»

τυραννίδα γράψαντες, αγγέλους δύο ως βαβιλέα έν

7 ναυθι δύο βτέλλειν δ·.ενοοΰντο. τούτοιν άτερος μεν

λα%·ων έπλευβεν, δ δε έτερος έξ υποψίας δή τίνος έν

1 οί. ΤΗβορΙι. I 199, 2 Οβάτβη. I 650, 1

2—3 γίγνεα&αι νθ] γίνεΰ&αι Ρ | 3 αύτον Ο Κ 4 παρέχον

τα Ρ] παρίχοντι V, παρέχοντας Ο || 4—5 διέβαλλον ΡΟ || 5 αντω]

αντον Ο || 8 αοΧομωνα Ο || 9 παρείχετο Ο || 9—10 οποτίραν αν V]

όπάτερΙ αν Ρ, όπότερα αν Ο || 10 πότερον Ο || 12 ον ΎΟ

ΤΙιβορΙι.] ονδΐ Ρ || 15 διαβαλλόντας Ρ, διαβάλλοντας Ο | δύνη

ται ΡΟ] δννήαηται V || 16 πεϊραν] πορείαν V \\ 17—18 δια-

βάλίοντες ΡΟ || 19 βαΰιΙεί κομ,ιεϊν ΡΟ || 20 διαχωλνσηται V |

γραμ,μ,ατίοις V \\ 21 άγγέλονς 8ΐιρθΓ80Γ. λ V | ώϊ Οία. Ο
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Μανδραχίω η"λω, χαϊ τά γράμματα τοις λαβοϋβιν αυτόν

έγχειρίβας εχπυβτα έποίει τά πραββόμενα. ταύτη τε 8

μα&ων Βελιβάριος ές ΰψιν έλ&εϊν τήν βαβιλέως, ωβπερ

έρρή&η, ηπείγετο. ταντα μεν δή εν Καρχηδόνι έφέ-

5 ρετο τ%δε.

Μαυρούβιοι δε, οβοι εν τε Βυζαχίω χαϊ Νουμιδία 9

ψχηντο, ές άπόβταβίν τε εξ αίτιας ουδεμίας εϊδον χαϊ

τάς βπονδάς διαλνβαντες χείρας άνταίρειν έζαπιναίως

'Ρωμαίοις έγνωβαν. χαϊ τοντο ονχ 'άπο τρόπον τον

ίο οίχείου βφίβιν έπράβββετο. εβτι γάρ έν Μανρονβίοις 10

οντε &εον φόβος οντε άν&ρώπων αΙδώς. με'λει γάρ

αντοϊς οντε ορχων οντε όμηρων, ην χαϊ παίδες η

αδελφοί των εν βφίβιν ηγουμένων τύχωβιν 'όντες. Β 443

ονδε 'άλλω ονδενι είρηνη εν Μανρονβίοις, οτι μη των 11

15 πολεμίων των χατ' αντων δέει χρατύνεται. οτω δε

αύτοΐς αϊ τε προς Βελιβάριον βπονδαΐ έγενοντο χαϊ

οτω διελύ&ηβαν τρόπω, έγώ δηλώβω. ηνίχα ό βαβι- 12

λέως βτόλος ίπίδοζος έγεγόνει ως ές Λιβύην άφί%εται,

δείβαντες οΐ Μανρούβιοι μη τι έν&ένδε χαχόν λάβωβι

20 ταΐς εχ των γνναιχων μαντείαις ίχρώντο. άνδρα γάρ 13

μαντεύεβ&αι έν τω έ&νει τούτω ου &έμις, αλλά

γυναίχες βφίβι χάτοχοι έχ δη τίνος Ιερουργίας γινό-

μεναι προλέγουβι τά έβόμενα, των πάλαι χρηβτηρίων

ονδενός ήββον. τότε ούν πυν&ανομένοις αύτοΐς, ωβπερ 14

25 έρρή&η, αί γυναϊχες άνείλον, βτρατόν Ιξ υδάτων, Βαν-

2 έποίει V] έποίηαε ΡΟ | ταύτη] ταύτα Ο | 4 έρρέ&η Ρ [

6 τϊδε 70] ωδε Ρ || 6 νονμηδία Ο | 8 άπαίρειν Ο || 9—10 τον

οιχείον τρόπον ΡΟ || 11 «ιού Ο] 9είου ΎΡ \ μέλλει ΎΡ || 12 ονδε

ορχων ονδε ΎΡ || 15 των χατ' V] τω χατ' ΡΟ \ χρατννηται ΡΟ |

οτω V] Ζτιως ΡΟ || 16 τε] ται Ρ || 17 διελύ&ηααν] δη έλν9η-

ααν V || 20 άνδρα] &ν//α Ρ || 21 τω Ι&νει τούτω] τούτω τω

19νει Ο || 22 αφίαιν Ο || 25 άνείλον ΥΡ] άνεϊπον Ο'
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δίλων χατάλνοΊν, Μανρονβίων φ&οράν τε χαΐ ήτταν,

15 οτε 'Ρωμαίοις δ βτρατηγος αγένειος έλ&οι. ταντα άχον-

βαντες οΐ Μανρονβιοι, έπεί το βαβιλέως βτράτενμα

εΐδον έχ δαλάβδης ήχον, έν δέει τε μεγάλω έγένοντο

Ρ 254 χαΐ ζνμμαχείν Βανδίλοις ήχιβτα ή&ελον, άλλ' ές Βε- 5

λιβάριον πέμψαντες χαΐ την είρήνην, ώς πρόβ&εν δε-

δήλωται, χρατννάμενοι ■ηο'νχαζόν τε χαΐ το μέλλον

16 5πη έχβήβεται έχαραδόχονν. έπει δε Βανδίλων τα.

πράγματα ήδη ές πέρας άφϊχτο, πέμπουβιν ές το 'Ρω-

μαίων βτράτενμα, διερεννώμενοι ει τις αύτοΐς εν αρχή ίο

17 άγένειός έβτιν. έπεϊ δε απαντάς πώγωνος έώρων

έμπιπλαμένονς, ού χρόνον τον παρόντα το μαντείον

βημαίνειν όφίβιν φόντο, αλλά πολλαΐς γενεαϊς νβτερον,

18 ταύττι το λόγιον έρμηνενοντες, τ) αντοι ή&ελον. αντίκα

μεν ονν ές την διάλνβιν τών βπονδων ωρμηντο, άλλα 15

19Β444τό έχ Βελιβαρίον δέος αντονς διεχώλνεν. ού γάρ ποτε

πολέμω 'Ρωμαίων περιέβεβ&αι, παρόντος γε αύτοϋ, έν

20 έλπίδι είχον. ώς δε τήν αφοδον αύτον βνν τοις

νπαβπιβταΐς τοις αύτον χαΐ δορνφόροις ποιείβδαι

ήχονβαν, ήδη τε τάς νανς ύπ' αντών τε χαϊ Βαν- ν>

δίλων πληρονβ&αι έπν&οντο, τα οπλα έ%απιναίως άρά-

μενοι απαβαν χαχον Ιδέαν ίς τονς Αίβνας έπεδείξαντο.

21 οί γάρ ϋτρατιώται δλίγοι τε έν έχάβττι έβχατι&ς χώρα

χαι έτι άπαράβχενοι 'όντες, χατα&έονϋιν ούχ αν είχον

5 οί. 412, 24

1 ήββαν ΡΟ || 2 ό οπι. Ο | Ά&η V || 3 έπεϊ V] έπειδη ΡΟ \\

9 ηδη ίς πέρας ΫΡ] ές πέρας ηδη Ο \\ 12 παρόντα] παρόντα

βφιβι ΡΟ || 18 βημαίνειν ΨΌ] αημαίνεα&αι Ρ | αφίβιν Οπι. ΡΟ |

14 ταύτη] ταντϊ Ο || 17 πολεμώ V] τώ πολέμω ΡΟ || 18 ίφο-

δον Ο \ ξνν ΡΟ || 19 τοις αντοϋ ΫΟ] τοις οπι. Ρ || 20 τβ ΡΟ]

οπι. Γ || 22 Ιδέαν] εΐδέαν V || 24 αν είχον Ηοββοη. ϊη πΐίΐΓ^.]

άντεϊχον οοάά.
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πανταχόβε τοίς βαρβάροις άν&ίβταβ&αι , ονδε τάς

έπεκδρομάς βνχνάς τε και ονκ έκ τον έμφανονς γινο-

μένας διακωλνβειν. άλλ' άνδρες μεν ονδενΐ κόβμω 22

έκτείνοντο, γυναίκες δε βνν παιοΛν εν άνδραπόδων

5 λόγω έγίνοντο, τά τε χρήματα έχ πάβης έβχατιας ήγετο

χαϊ φυγής ή χώρα \ΰμπαβα ΰπεπίμπλατο. ταύτα Βε-

λιβαρίω ήδη που αναγόμενα ήγγέλλετο. χαϊ αυτός 23

μεν άναβτρέφειν οΰχέτι είχε, Σολόμωνι δε διέπειν το

Λιβύης χράτος παρείχετο, άπολέζας καϊ των ύπαΰπιοτών

ίο τε χαϊ δορυφόρων των αυτόν με'ρος το πλειβτον,

ωβτε Σολόμωνι επόμενους Μανρονβίων οτι τάχιβτα

τους έπαναβτάντας τής ές 'Ρωμαίονς αδικίας βνν προ

θυμία πολλή τίβαβϋ-αι. χαϊ βαβιλενς δε βτρατιάν 24

αλλην Σολόμωνι επεμ-ψε, \ύν Θεοδώρω τε τω έχ Καππα-

15 δοχίας χαϊ Ίλδίγερι' ος δή Άντωνίνης γαμβρός τής

Βελιβαρίον γυναικός ήν. έπειδή δε των έπϊ Λιβύης 26

χωρίων τους φόρους ούκέτι ήν έν γραμματείοις τεταγμέ

νους εΰρείν, ψιερ αυτούς άπεγράψαντο έν τοις ανω

χρόνοις 'ΡωμαΙοι, ατε Γιξερίχου άναχαιτίδαντός τε και Β 446

20 διαφ&είραντος κατ αρχάς άπαντα, Τρύφων τε καϊ

Εύβτράτιος προς βαβιλέως έβτάληβαν, έφ' φ τους

φόρους αύτοίς τά%ονβι κατά λόγον έκάβτω. οΐ δή ού

μέτριοι Λίβνΰιν ονδ\ φορητοί εδοξαν είναι.

Βελιβάριος δε αμα Γελίμερί τε καϊ Βανδίλοις Ρ 265

ίδ ^5 Βνζάντιον άφικόμενος γερών ήζιώ&η, α δή έν τοις

4 ξύν ΡΟ || 5 έγίγνοντο Ρ (| 6 νπεμ,πίπΧατο Ρ | ταύτα] χαϊ

ταδτα Ο || 8 οολομώνι Ιιίο ίηϊτα Ο || 10 τι ΡΟ] ΟΤΟ.. V | αύτον

οοάά. | τό ΥΟ] οη. Ρ || 12 τονς ονα. Ο | τής] χαϊ Ο | ξνν ΡΟ ||

14 έχ ονα.. Ο || 16 ΙΜιγέςη Γ|| 18 §περ] ωπιρΟ || 20 απαντανΟ]

απαντάς Ρ || 22 τάξωαι V | κατά λόγον] χατ ' όίίγον V | ίχάατω

Β,τιίβ αύτοΐς ίΓ&ηβροηϊί Ο
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άνω χρόνοις 'Ρωμαίων βτρατηγοίς τοις νίκας τάς

μεγίβτας και λόγον πολλού αξίας άναδηβαμένοις διε-

2 τετάχατο. χρόνος δε άμφΐ ένιαντονς έζακοβίους παρω-

χήκει ήδη ότου ές ταύτα τά γέρα ουδείς έληλν&ει,

οτι μή Τίτος τε και Τραϊανός, χαί οβοι άλλοι αντο- 5

χράτορες βτρατηγήβαντες έπί τι βαρβαριχόν ε&νος

3 ένίχηβαν. τά τε γαρ λάφυρα ένδειχννμενος χαϊ τά

τον πολέμου άνδράποδα εν μίβτ^ πάλει έπόμπενβεν,

ον δή %·ρίαμβον καλούβι 'Ρωμαϊοι, ον τω παλαίω μέν-

τοι τρόπω, αλλά πεζή βαδίζων έκ της οικίας της αυτού ίο

άχρι ές τον ιππόδρομον κάνταϋ&α έχ βαλβίδων αν&ις

εως είς τον χωρον άφίχετο, ον δή δ θρόνος 6 βαβίλειός

4 έβτιν. ήν δε λάφνρα μεν οβα δη υπουργία τή βαβι-

λέως άνεΐβ&αι εΐώ&ει, ϋ·ρόνοι τε χρνβοΐ χαϊ οχήματα*

οίς δή την βαβιλέως γνναίχα δχεΐβ&αι νόμος, καϊ κόβ- ΐ5

μος πολύς έχ λί&ων έντιμων Συγκείμενος, έχπώματά

τε χρνβά, και ταλλα %νμπαντα οβα ές την βαβιλέως

5 δοίνην χρήβιμα. τ\ν δε και άργνρος ελκών μυριάδας

ταλάντων πολλάς καϊ πάντων των βαβιλικών κειμηλίων

πάμπολύ τι χρήμα (ατε Γιζερίχου το έν 'Ρώμτ] βεβν- »

Β 446 ληκότος Παλάτιον, ωβπερ έν τοις εμπροβ&εν λόγοις

έρρή&η), έν οίς χαϊ τά Ιουδαίων κειμήλια ήν, άπερ ό

12 οί. ΖαΛ. 206, 12. ΤΗβορΙι. 1 199, 19. Εηβ,ρ·. IV 17. Ζολάτ.

ΠΙ 278 II 21 οϊ. 331, 20 || 22 οϊ. ΤΗβορΗ. I 109,4. 1 199,26. Ειιαρτ.

IV 17

1 'Ρωμαίων οτα. V \ τοίς νΡ\ τοίς τάς Ο \\ 3—4 παρωχή-

χϊι V} παρώχηχεν ΡΟ || 4 έξότον οοάά. || 5 τΐτος Ο || 6 τι ΡΟ]

το V βί ΤΗβορΙι. || 9 χαλοναι V βΐ ΤΗβορΙι.] ίχάλουν ΡΟ |

10 αντοϋ οοάά. || 11 έχ βαλβίδων Μβ,ΙΙτ.] έχ βανδίλων οοάά. |

11—12 ίωϊϊίϊ V] ίως ές Ρ, ίως Ο || 13 μίν οιη. Ο || 14 χρνοοΐν\

16 ΰνγχείμινος Ρ || 17 ταλλα V] τά &ΧΧα ΡΟ || 18·—19 μυριάδας

ταλάντων] ταλάντων μυριάδας Ο \\ 19 πάντων των] παντοδαπών

Τΐιβορίι. | βααιλιχών άββΓΕί ϊη Ρ, αάβΟΓ. ββί ίη ηΐ8,Γ£. || 21 ϊμ-

προο9ί Ρ || 22 ίρρέ9η Ρ \ οϊς V Τΐιβορίι.] τοίς ΡΟ
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Ονεβπαδιανοϋ Τίτος μετά τήν Ίεροβολύμων αλωδιν

ές 'Ρώμην ξΐ>ν ετέροις τιβϊν ήνεγκε. και αυτά των 6

τις Ιουδαίων Ιδών καΐ παραβτάς των βαδιλέως γνωρί

μων τινϊ ,,ταΰτα" ίφη ,,τά χρήματα ές το έν Βνξαντίω

5 ,,ΊΊαλάτιον έδκομίξεδ&αι ά%νμφορον οΐομαι είναι, ου 7

,,γάρ οιόν τε αυτά έτέρω&ι είναι ή έν τω χώρω, ον

,,δή Σολομών αύτά πρότερον 6 των Ιουδαίων βαδιλεύς

,,ε&ετο. δια ταϋτα γαρ και Γιξεριχος τά 'Ρωμαίων βαδί- 8

,,λεια εϊλε χαΐ νϋν τά Βανδίλων ό 'Ρωμαίων 6τρατός.α

ίο ταϋτα έπεί άνενεχ&έντα βαβιλενς ήκουδεν, εδειδέ τε 9

και ζύμπαντα κατά τάχος ές των Χριδτιανων τά εν

Ίεροβολύμοις ιερά έπεμψεν. άνδράποδα δε ήν τον 10

θριάμβου Γελίμερ τε αύτος, ίδ&ήτά πού τινα έπϊ των

ωμων άμπεχόμενος πορφνραν, και το Συγγενές

15 άπαν, Βανδίλων τε οδοί ενμήκεις τε άγαν και καλοί

τά βώματα %\δαν. ως δε έν τω ίπποδρόμω Γελίμερ ιι

έγεγόνει και τόν τε βαβιλέα έπΐ βήματος υψηλού

χα&ήμενον τόν τε δήμον έφ' έκάτερα έδτωτα είδε

χαΐ αύτον ου ήν κακόν περιβκοπών εγνω, ούτε άπεκλαν- Ρ 256

20 βεν οντε άνφμωζεν, έπιλέγων δε ονκ έπανδατο κατά την

Εβραίων γραψήν ,,ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα

,,ματαιότης."" άφικόμενον δε αντον κατά το βαδιλέως βήμα 12

τήν πορφνρίδα περιελόντες, πρηνή πεδόντα προδκννείν

Ίονδτινιανόν βαδιλέα κατηνάγκαδαν. τούτο δε χαΐ

13 οί. Ζοπεγ. ΠΙ 278 | 21 Εοοίββ. I 2

1 δ ούεβπααιανοϋ Ο] ονεβπεαιανδς V, ούεαπαβιανον Ρ |

τΐτος Ο | την 70] την των Ρ \\ 1 οολομών ΎΟ || 8 χαΐ] δ Ο \\

13 έατήτά Ύ\\ 14 πορφυράν ΎΟ || 19αύτόν νΡ || 22 αντδν οη. Γ||

23 πεαόνταςΎ \ προΰχννείν Ύ] προακννήΰαι ΡΟ || 24 βααιΧέα

οιη. Ύ | χατηνάγκαααν 7] ήνάγχασαν ΡΟ
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Β 447 Βελιβάριος έποίει ατε Ικέτης βαβιλέως βύν αύτω

13 γεγονώς, βαβιλεύς τε Ίουβτινιανός χαι ή βαβιλις

Θεοδώρα τους Ίλδερίχου παϊδάς τε καϊ έκγόνους πάν-

τας τε τούς έχ της Βαλεντινιανοϋ βαϋιλέως Συγγενείας

χρήμαβιν ίκανοΐς έδωρήβαντο, χαΐ Γελίμερι χωρία ουκ 5

ευκαταφρόνητα εν Γαλατία δόντες όμοϋ τοις %υγγενεβιν

14 ένταϋ%α οίχείν ϋυνεχώρηβαν. ές πατρικίους μέντοι

άνάγραπτος Γελίμερ ήκιβτα έγεγόνει, έπεί ού μετατί&ε-

β&αι της Αρείου δόξης ή&ελεν.

15 ,τ»η! «"μΪ Όλίγφ δε ύβτερον Βελιβαρίω χαι ό θρίαμβος ίο

κατά δή τον παλαιον νόμον ξ,υνετελέβ&η. ες υπάτους

γαρ προελ&όντι οϊ ξυνέπεβε φέρεβ&αί τε προς των

αΙχμαλώτων καΐ εν τω δίψρφ όχουμένω τω δήμω

ριπτειν αυτά δή έκεϊνα τοϋ Βανδίλων πολέμου τα

16 λάφυρα, τά τε γάρ άργυρώματα καϊ ζώνας χρυβάς 15

καϊ άλλου πλούτου Βανδιλικοϋ πολύ τι χρήμα έχ τής

Βελιϋαρίου ύπατείας ό δήμος ήρπαβε, και τι των ούχ

εΐω&ότων άνανεοΰβ&αι τω χρόνω έδοί,ε. ταΰτα μεν

δή ούτως έν Βυξαντίω έβχε.

ι. Σολόμων δε το έν Λιβύη παραλαβών βτράτευμα, »

έπηρμένων μεν, ώς προδεδήλωται, των Μαυρουβίων,

ήωρημένων δε των 'όλων πραγμάτων, έν άπόρω ειχεν

2 Τ] το παρόν δέβ&αι. τους τε γάρ βτρατιώτας έν Βυξα-

κίω καϊ Νουμιδία οϊ βάρβαροι άνηρηκέναι και πάντα

14 οί. Νον. 106, 2 | 21 οί. 453, 6

1 ίχίτης] οΐχίττις Ο \ ξ,νν ΡΟ \\ 3 τονς V] τάς ΡΟ || 4 «

τονς νθ Τηβορη.] τι οπι. Ρ \ της V βΐ Τηβορη.] οπι. ΡΟ |

βαλεντιανον Ο, οναλεντινιανον Τηβορη. | ξνγγινείς Ο || 6 ξνγγι-

νιναιν Ο || 7 ξννιχώρηααν ΡΟ || 13 όχούμενον Ο || 14 δή οπι. Ο ||

17 ύπατίας Ρ | τι] τοι V || 20 αολομων Ο || 23 #] οί Ο | γάρ

οπι. V || 24 νονμηδία Ο ] πάντα V] άπαντα ΡΟ
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ϋγειν τε και φέρειν τά έκείνη ήγγέλλοντο. μάλιβτα

δε αύτόν τε και Καρχηδόνα πάβαν βννετάραζε 3

τά ές 'Λιγάν τε τον Μαββαγέτην και 'Ρουφΐνον τον

Θράκα εν Βνζακίω ζννενεχ&έντα. άμφω γάρ λογίμωίΒα»

δ ές άγαν εν τε τγι Βελιβαρίον οΙκία ηβτην χαΐ τω 'Ρω-

μαΐων βτρατενματι, άτερος μεν αύτοΐν Άιγάν έν τοις

Βελιβαρίον δορνφόροις ταττόμενος, δ #£ έτερος ατε

άπάντων ενψνχότατος το βημεΐον τον βτρατηγοϋ έν

ταϊς παρατά%εβιν εΐω&ως φέρειν,. 'όν δή βανδοφόρον

ίο χαλονβι 'Ρωμαΐοι. τότε γάρ τούτω τω άνδρε Ιππικών5 Ρ 257

καταλόγων ηγονμένω έν Βνζακίω, έπειδή τονς Μαν-

ρονβίονς εϊδον τά τε έν ποβι ληιξομένονς καϊ Λίβνας

απαντάς έν άνδραπόδων λόγω ποιηβαμένονς, τηρή-

ΰαντες έν βτενοχωρία ζνν τοις βφίβιν έπομένοις τονς

15 την λείαν παραπέμποντας, αντούς τε κτείνονβι και

τονς αίχμαλώτονς αφαιρούνται πάντας. ως δε οντ^ος 6

ό λόγος ές των βαρβάρων τονς άρχοντας ήκε, Κοντζίναν

τε και Έβδιλάβαν και Ίονρφον&ην και Μεδιβινίββαν,

ον μακράν ταύτης δη της βτενοχωρίας απέχοντας,

2ο χωρούβιν έπ' αντονς παντι τω βτρατω περΧ δείλην

όψίαν. 'Ρωμαΐοι δε, κομιδη τε όλίγοι οντες και έν 7

χώρω βτενω ές μέβον μνριάδων πολλών άπειλημμένοι,

άμύνεβ&αι τονς έπιόντας ονχ οϊοί τε ήβαν. εν&α γάρ

αν τραπείεν, άει κατά νώτον έβάλλοντο. τότε δη 8

2 ζννετάραζΒ Ο || 3 άϊγαν Ιιϊο βί ϊη&α Ρ, άγιάν Πιο βί

ϊηίτα Ο | μαΰαγέτην Ο || 4 &ράχα V \ ΒνξαχΙω] βνζαντίω Ο ||

5 άγαν) έαάγαν ΎΟ \ 6 αύτοΐν νθ] αύτων Ρ || 9 ί/ωθόϊ Ο ||

10 τούτω] ούτω V || 12 είδον ροβί Χψζομένονς ίΓΒ,ηβροηίί Ο ||

14 έν βτενοχωρία] την ατινοχωρίαν Ρ || 17 των] τονς Ο | χον-

ξίναν V, χονζϊναν Ρ, χονξιν&ν Ο \\ 18 Έβδύάΰαν] ές διαλλαβ-

ύ&ν Ο | Ιονρφού&ι\ν V] Ιονφρού&ην Ρ, ίερονφρού&ην 0 | (ΐϊ-

διβινίβαν Ρ, μιδινιββ&ν Ο || 21 ρωμαίοι ΨΌ) οι ρωμαίοι Ρ ||

23 άμύναα&αι Ο
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'Ρονφϊνόξ τε χαϊ Άιγάν %νν δλίγοις τιβίν ές πέτραν

εγγύς πον ονβαν άναδραμόντες έν&ένδε τονς βαρβά-

9 ρους ήμννοντο. εως μεν ονν τοις τόζοις έχρώντο,

ονχ έτόλμων βφίβιν έχ τον εν&έος είς χείρας έλδεϊν

οΐ πολέμιοι, άλλά τάς αίχμάς έβηχόντιξον' έαει δε τά 5

βέλη άπαντα βφας ήδη έπιλελοίπει, οΐ τε Μανρονβιοι

Β 449 αντοίς ές χείρας ήλ&ον χαΐ αύτοί τοις %ΐψεβιν έχ των

10 παρόντων ήμννοντο. τον δε πλή&ονς των βαρβάρων

βιαξομένον, Μιγάν μεν χρεονργη&είς το βώμα ολον

ένταν&α έπεβε , 'ΡονφΙνον δε οΐ πολέμιοι άρπάβαντες ίο

11 ήγον. αντίχα δε των αρχόντων εις Μεδιβινίββας,

δείβας μη διαφνγών πράγματα βψίβιν αν&ις παρέχοι,

της τε χεφαλης αύτόν αφαιρείται χαι ταντην ές τά

οίχεία λαβών ταΐς γνναιξί ταϊς αντον έδειί,ε, μεγέ&ονς

τε νπερβολη χαι τριχών πλή&ει άζιο&έατον ονβαν. κ

12 έπεί δϊ ήμας δ της Ίβτορίας λόγος ένταν&α ήγαγεν,

έπάναγχες είπεϊν ανω&εν όθεν τε τά Μανρονβίων

έϋ-νη ές Αιβνην ήλ&ον χαϊ οπως ένταν&α ώχήβαντο.

13 Επειδή Εβραίοι ί'ξ ΑΙγνπτον άνεχώρηβαν χαϊ 'άγχι

τών ΠαλαιβτΙνης δρίων έγένοντο, Μωβής μεν 6οφ'υς%>

άνήρ, 'ός αντοίς της δδον ήγήβατο, δνήβχει, διαδέχεται

δε την ήγεμονίαν Ίηβονς δ τον Νανή παΙς, ος ες τε

την Παλαιβτίνην τον λεών τοντον εΐβήγαγε χαι άρετήν

εν τω πολέμω χρείττω η χατά άν&ρώπον φνβιν έπι-

22 άθ ίοπηα Νανή οί. βεββηϊιΐΒ, Ηβΐ>Γ. "ννΟιΐβΛυοΙι (1899)

ρ. 515 8. ν. "|13

2 πον νΡ] πη Ο || 3 605 μεν ονν νθ] τέως μεν ονν,

έως Ρ \ 4 ί'ύβ'ίοϊ] εάθ^β V \ ές ΡΟ || 5 είσηχόντιξον Ο || 7 αντοϊς

ές χεΐρας~\ ές χείρας αύτοίς Ο || 11 ηγον] ηχον Ο | ϊΣς νθ]

τις Ρ | μεδιβηνίνας Ο || 12 παρέχει Ο |Ι 14 αντον βοπρβϊ] αντον

οοάά. || 17 τε οπι. Ο || 18^9όι»7] ηΐ&ι ΡΟ || 19 άγχοϋ Ο 1

21 αντοις 70] αντός Ρ || 22 #£ οιη. Ο \ τον οπι. Ο \\ 23 λέων] ν

6Γ8,8ΐιπι ββί ίη Ρ || 24 κρείαβω ΡΟ
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όειζάμενος την χώραν έβχε. και τά ε&νη άπαντα 14

χαταβτρεψάμενος τάς πόλεις ενπετώς παρεβτηβατο,

άνίκητός τε παντάπαβιν ίδοζεν είναι, τότε δε η έπι- 15

%αλαββία χώρα έκ Σιδώνος μέχρι των ΑΙγύπτον δρίων

5 Φοινίκη ί,νμπαβα ώνομάζετο. βαβιλενς δε εΐς το παλαών 16

κύττ} Ιφειβτήκει, ωβπερ απαβιν ομολογείται, ο'ί Φοινίχων

τά αρχαιότατα άνεγράψαντο. ένταϋ&α ωκηντο ε&νη 17

πολναν&ρωπότατα, Γεργεβαΐοί τε χαΐ Ίεβονβαϊοι χαΐ

άλλα αττα ονόματα έχοντα, οίς δη αντά ή των Εβραίων Β 450

ίο ίβτορία χαλεΐ. ούτος δ λεώς έπεί άμαχόν τι χρήμα 18

τον έπηλύτην ΰτρατηγδν ειδον, ε'| ήϋ·ών των πατρίων

έ^αναδτάντες ίπ' ΑΙγνπτον δμόρον ονβης έχώρηβαν. Ρ 268

έν&α χωρον ούδένα Ιχανόν βψίβιν ένοικήβαβ&αι εύ- 19

ράντες, έπεί έν ΑΙγνπτω πολναν&ρωπία έκ παλαιού

15 Ύ)ν, ίς Αιβνην έβτκληβαν. πόλεις τε οΐχήϋαντες πολλάς 20

ξνμπαβαν Αιβνην μέχρι βτηλών των Ήραχλείων εβχον,

ένταϋ&ά τε χαϊ ες ίμε ττ) Φοινίχων ψωνϊ] χρώμενοι

φχηνται. έδείμαντο δε χαι φρονριον έν Νονμιδία, 21

ον ννν πόλις Τίγιβίς έβτί τε χαι όνομάξεται. έ"ν&α 22

20 βτηλαι δύο έχ λί&ων λενχών πεποιημέναι 'άγχι κρήνης

είβϊ της μεγάλης, γράμματα Φοινικικά έγκεκολαμμένα

7 οϊ Ειιαρ:. IV 18. 0. Ε. Οΐβ^β ϊη Β. Ζ. V (1896) ρ. 462

3 ίέ] ίή Ο \ ή οπι. V || 5 #£] τι Ο \ τό παλαών] των πα

λαιών Ο || 6 αύτη V] οπι. ΡΟ | ομολογείται V] ωμολόγηται ΡΟ ||

8 γεργεαβαΐοι Ο | ίεβονΰβαίοι Ο || 9 αλλα αττα Ρ] &λλά τα V,

άλλάττα Ο \ Εβραίων] ρωμαίων Ο || 10 λεώς ΎΟ] λαός Ρ ||

11 ίπηΧύτην οτρατηγόν Ρ^ έπηλντων ατρατόν V, ϊπηλνν οτρα

τηγόν Ο | ίίίϊν Ο || 13 ιχανόν αψίαιν νθ] αψίαιν ιχανόν Ρ ||

14—15 έχ—ην] ην ίχ παλαιον Ο || 15 πόλεις] πάλλεις Ο \\

16 ηρακλείων ΫΟ] ηραχλέονς Ρ || 17 ές έμε] ίαμέαον V \\ 18 ωχην

το Ο | Νονμιδία] νονμιδία πάλει Ρ, νονμηδία Ο || 19 ννν]

ό'η Ο | Τίγιαίς] πήγιβίς Ο \ τε οπι. Ο \ όνομάξεται Ρ] ώνό-

μαβται ΥΟ || 20 άγχον Ο \\ 21 ίχχεχολαμένα Ρ
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έχονβαι τη Φοινίκων γλώββη λέγοντα ώδε ,,ημείς έβμεν

,,οί φνγόντες από προβώπον Ίηβον τον ληβτον υιού

23 ,,-ΖΝ/ίαν^." ήβαν δε και άλλα έθνη εν Λιβύη πρότερον

ώκημένα, οϊ διά το έκ παλαιού ένταύθα Ίδρνδθαι

24 αυτόχθονες είναι έλέγοντο. και άπ' αντού ΆνταΙον, 5

τον αυτών βαβιλέα, ος έν Κλιπέα ΉραχλεΙ έπάλαιβε,

25 της γης νΐον εφαβαν είναι, χφόνω δε νβτερον χαι

οβοι μετά ζΐιδοϋς έκ Φοινίκης άνέβτηβαν άτε προς

ξνγγενεϊς τους έν Λιβύη ωκημένους άφίκοντο. ο'ί δη

αύτοϊς Καρχηδόνα κτίβαι τε και έχειν έθελούβιοι ίο

26 ξυνεχώρηβαν. προϊόντος δε τού χρόνου ή των Καρχη

δονίων δύναμις μεγάλη έγίνετο καϊ πολυάνθρωπος.

27 μάχης τε βφίβι γενομένης προς τους δμόρους, οϊ πρότεροι,

Β 451 ωβπερ έρρήθη, έκ Παλαιβτίνης άφίκοντο καϊ τά νυν

Μανρουβιοι καλούνται, έκράτηβάν τε αύτών οϊ Καρ- 1&

χηδόνιοι και ως άπωτάτω οίκεϊν Καρχηδόνος ηνάγχα-

28 βαν. έπειτα δε 'Ρωμαϊοι πάντων καθυπέρτεροι τώ

πολέμω γενόμενοι Μαυρουβίους μεν ές τάς έβχα-

τιάς της έν Λιβύη οίκουμένης χώρας ιδρύβαντο,

Καρχηδονίους δε καϊ Λίβυας τους άλλους κατηκόους »

29 βφίβιν ές φόρου απαγωγών έπονίβαντο. νβτερον δε

οϊ Μαυρούβιοι πολλάς κατά Βανδίλων νίκας άνελό-

μενοι Μαυριτανίαν τε τήν νύν καλονμένην έκ Γαδεί-

ρων μέχρι των Καιδαρείας ορίων τείνονβαν καϊ Λιβύης

1 οί. ΤΗβορΙι. 1 200, 22. Εαβ,%τ. IV 18. Ιοαηηίβ Αηΐ. ΐταςιο.. 12

ίη ΜϋΙΙβΓ, Ρ. Η. &. IV 647

1 έβμεν] ές μεν Ο \\ 3 ναβή Ρ, τον ναν-ή Ο || 4 οϊ] οϊ δε ν\

ίδρύο&αι ΥΡ, ί&ρύαασ&αι Ο |) 11 χρόνου] χρόνον έγίνετο ΡΟ (

11—12 χαρχηδόνων V \\ 12 έγίνετο ίιίο οία. ΡΟ || 13 πρότερον 0|

14 έρρέ&η Ρ | τάννν] ταννν οοάά. || 16 άποτάτω Ρ || 18 τάδ ΎΟ\

οπι. Ρ || 23 τε οιη. Ο
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της άλλης τά πλείβτα εβχον. τά μεν δη της Μανρον-

βίων εν Αιβνη ένοιχηβεως ταύτη πη έβχε.

ια'. Σολομών δε τά ές 'Ρονφϊνον και ΐΑιγάν

ξυνενεχ&έντα άχούβας τόν τε πόλεμον έν παραβχενγι

έποιείτο χαϊ προς τονς Μανρονβίων Άρχοντας έγραψε

τάδε ,"Ηδη μεν χαΐ άλλοις άν&ρώπων τιβίν άπονενοη- 2

,,β&αί τε χαϊ άπολωλέναι τετνχηχεν, οΐ ονδενι πρότε-

,,ρον τεχμηριώβαι εβχον οπη ποτε αντοίς τά της άπο- Ρ 259

,,νοίας έχβήβεται. νμείς δε, οΐς το παράδειγμα έγγν&εν 3

,,ί'κ των βννοίχων νμϊν Βανδίλων έβτΐ, τι ποτε άρα

,,πα&όντες χεϊράς τε άνταίρειν έγνωτε βαβιλεϊ τω με-

,,γάλω χαϊ την υμών αντών βωτηρίαν προέβ&αι; χαϊ 4

,,ταντα δρχονς τε τονς δεινότατους εν γράμμαβι δόντες

,,καί. τονς παΐδας τονς νμετέρονς των (ομολογημένων

,,ένέχνρα παραβχόμενοι; η έπίδειϊ,Ιν τινα έγνώχατε 5

,,ποιεΐβ&αι, ώς νμϊν οντε &εον οντε πίβτεως οντε της

Συγγενείας αντης οντε της βωτηρίας ούτε άλλον

,,δτονονν έβτΐ τις λόγος; χαίτοι, εί τά ές το ■9·£ΐοΐ'6Β452

,,νμΐν όντως η"βχηται, τίνι ζνμμάχω πιβτενοντες έπι

,,τόν 'Ρωμαίων βαβιλέα χωρείτε; εί δε τονς παΐδας 7

,,άπολονντες βτρατενεβ&ε, τί ποτέ έβτιν νπερ δτον

,,χινδυνεύειν βεβοΰληβ&ε; άλΧ" εί μεν ηδη τις εΐβήλ&εν 8

,,ύμάς των ψ%αβάντων μετάμελος, γράψατε οπως νμϊν

,,ίύ τά πεπραγμένα ϋ·ηβόμεΟ·α' εί δε τά της άπονοίας

,,ΰμϊν οϋπω λελώφηχε, δέζαβ&ε 'Ρωμαϊχον πόλεμον

1 τής] των Ο \\ 2 ένοιχήβεως] οΐχήαεως Ο | πη οτα. Ο \\

3 βοΧομων Ο || 5 έγραψε] ϊγρα Ρ || 10 ξ,ννοίχων ΡΟ \ αρα V \\

12 προ(Ό9αι Ϋ~\ προΐεα&ε ΡΟ || 15 παραβχόμ,ενοι V] παρεχό

μενοι ΡΟ || 16—17 τής ξνγγενείας] τής οτα. Ο || 18 έατί τις Ρ]

Μάτι τις ΎΟ \ το οπι. Ο || 20 τον ΎΡ\ των 0 || 22 ίαήλ&εν Ο ||

23 φ&ααάντων ΎΡΟ ρΓ. ιη. οοιτ.] φρααάντων Ο ρι\ πι. || 25 λε-

Χώψψιεν Ρ
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,,μετά των όρκων, οίς έλωβήβαβ%ε, και της ές τους

,,παιδας τους υμετέρους αδικίας ύμϊν προβιόντα."

9 τοβαύτα μεν Σολόμων έγρα-ψεν. οΐ δε Μαυρονβιοι

άπεκρίναντο ώδε ,,Βελιβάριος μεν έπαγγελίαις μεγάλαις

,,ημας περιελ&ών επειβε βαβιλέως Ίουβτινιανοϋ κατή- 5

,,κόους είναι" 'Ρωμαϊοι δε των άγα&ών ημΐν ούδενός

,,μεταδόντες λιμω πιεζόμενους η%ίουν φίλους τε ημάς

10 ,,και Συμμάχους εχειν. ωβτε εΐκότως αν μάλλον ύμϊν

,,η Μαυρουβίοις το μη πιβτοίς χαλεΐβ&αι προβηχει.

11 ,,λύουβι γάρ τάς βπονδάς ονχ οβοι αδικούμενοι εκ ίο

,,τοϋ έμφανοϋς των πέλας κατηγορούντες άφίβτανται,

,,άλλ' οβοι ϋποβπόνδους εχειν άζιούντές τινας είτα

12 ,,βιάζονται. και τον &εόν πολεμιον βφίβι ποιούνται

,,ούχ οι αν τά 6φέτερα αυτών κομιούμενοι εφ ετέρους

,,χωροίεν, αλλ ' οβοι των αλλότριων έπιβατεύοντες ες 15

13 ,,κίνδυνον πολέμου κα%·ίβτανται. παίδων μέντοι ενε-

,,κεν ύμϊν μελήβει, οίς μίαν αγεβ&αι γυναίκα άνάγκη'

,,ημας γάρ, οίς χαϊ κατά πεντήκοντα, αν ούτω τύχη,

,,βυνοικούβι γυναίκες, παίδων ουκ 'άν ποτε ίπιλίποι

,,γονή." ίο

14Β453 Ταύτα άναλεζαμένω Σολόμωνι το βτράτευμα όλον

επί Μαυρουβίους έπάγειν έδοζε. δια&έμενός τε τά εν

Καρχηδόνι πράγματα, παντί τω βτρατω ές Βυζάχιον

15 ηει. γενόμενος δε ές Μάμμης τό χωρίον, Ιν#α δη οι

21 οϊ. Τηβορη. I 201, 2

2 ιιροβιόντας Ο || 3 σολομών Ο | μανροναΐους Ο [| 13 και

Οπι. V | τόν &εόν νΡ] τό 9εΙον Ο || 14—15 ίτέρονς χωροϊεν]

εχατέρονς χωρεϊεν Ο || 18 τύχη V] τύχοι ΡΟ | 19 ξννοικονβι Ο |

έπιΐίποι V] ίπιλείποι ΡΟ || 21 αολομωνι Ο || 24 Μάμμης] 'Ραμ-

μής Τηβορη.
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τετταρες των Μανρουβίων άρχοντες έβτρατοπεδεύβαντο,

ων όλίγω πρότερον έπεμνη6&ην, χαράκωμα εποιήβατο.

&ρη δέ εΐβιν ένταΰ&α ύψηλά χαΐ χωρίον δμαλες περί 16

τον πρόποδα των όρων, έν&α οΐ βάρβαροι παραβκευα-

5 βάμενοι ές την μάχην έποιοϋντο τήν παράταζιν ωδε.

κύκλον έκ των καμήλων ταζάμενοι, όπερ χαΐ τον Κα- 17

βάωνα έν τοις εμπροβ&εν λόγοις είργάβ&αι έρρή&η,

■κατά δυοκαίδεκα μάλιβτα τοϋ μετώπου βά&ος έποίονν.

και γυναίκας μεν ξϋν τοις παιβι κατέ&εντο τοϋ κύκλου 18

ίο εντός" (τοίς γαρ Μαυρουβίοις και γυναίκας όλίγας ξύν

τοίς παιβιν ές παράταζιν επάγεβ&αι νόμος, αΐπερ

αντοίς χαρακώματά τε και καλύβας ποιούβι, καΐ Ιππο-

χομοϋβιν έμπείρως, και των τε καμήλων της τε τρο

φής επιμελούνται" καϊ δήγουβαι τα των οπλών βιδήρια 19

ΐ6 πολλούς βφίβι παραιροϋνται των ίν ταΐς παρατάζεβι Ρ 260

πόνων) αυτοί δε πεζοί ές μέβους των καμήλων τους

πόδας ΐβταντο, άαπίδας τε καϊ ξίφη έχοντες καϊ

δοράτια, οΐς άκοντίζειν εΐώ&αβι. τίνες δε αυτών ίν

χοίς 'όρεβιν έχοντες τούς ίππους ήβύχαξον. Σολόμων 20

20 τό μεν ήμιβυ τοϋ Μαυρουβίων κύκλου, δ προς τω

δρει ετύγχανεν ον, άφήκεν, ούδενα ενταϋ&α καταβτη-

βάμενος. έ"δειβε γαρ μή κατιόντες τε οΐ έν τω όρει 21

πολέμιοι και οΐ εν τω κύκλω έπιβτρεφόμενοι άμφι- Β 454

2 Οί. 459, 17 || 7 οί. 350, 3

1 τίβααρες Ο || 2 όλίγον Ο || 3 είβιν V] έατιν ΡΟ | χερϊ 70]

ίς Ρ || 5 & την 70] άτΙ Ρ || 7 ϊμπροα&ε Ρ | εΐργαβ&αι Ο |

ίρρέ&η Ρ || 9 Ροβί παιαϊν ϊηββήίί Ρ: ές παράταξιν έπάγεα&αι

νόμος όλίγας, τοίς δε πίείοβι || 10—11 τοις γάρ—νόμος] οώχ. Ρ |

ξ,νν τοϊς παιβϊν ίηοΐυάβηάυπι ραί&ί ΟΙιηβΙ || 11 αΐπερ] απερ Ρ|

12 χαλύβαις Ρ | ποιοναι 7] ποιούνται ΡΟ || 15 πολλοίς Ο |

παραινούνται Ο || 17 ΐαταντο Ρ] ίατανται 70 \ ίχοντας Ο ||

20—466, 4 τό—ά&αραονντας οω. V || 22 τε οιη. Ο

Ριοοοριυι, »Λ> Η·αΐ]τ. I. 30
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βόλους εν τη παρατάξει τους έχείνη ταττομένονς ποιή-

22 βωνται. ίς δε τον κύκλου το λειπόμενον ολον άντι-

τά%ας τό βτράτευμα, έπειδη αύτών τους πολλούς ειδε

πεφοβημένους τε καΐ ά&αρβοϋντας, δια τα ές Άιγάν

χε καΐ 'ΡονφΙνον ζυνενεχ&έντα, βονλόμενος ύπόμνη-

23 βιν ποιήβαβ&αι αύτοίς τον &αρβεΐν ελε%ε τάδε ,"Λν-

,,δρες οΐ Βελιβαρίω ξνβτρατενβάμενοι, μηδείς νμάς

,,τών άνδρών τώνδε φόβος είβίτω, μηδέ, εΐ Μαυ-

,,ρούβιοι κατά μυριάδας πέντε βυνειλεγμένοι 'ΡωμαΙων

,,^δη πεντακοβίων έκράτηβαν, τοϋτο νμίν εν παρα-

24 ,,δείγματος μοίρα γινέβ&ω. άλλ' άναμνήβ&ητε μεν της

,,άρετής της υμετέρας, έκλογίξεβ&ε δε ώς Βανδίλοι μεν

,,Μανρονβίων εκράτουν, νμεΐς δε Βανδίλων άκονιτί

,,κύριοι τω πολεμώ γεγένηβ&ε, και ώς τους των μει-

,,ξόνων κεκρατηκότας περι των καταδεεβτέρων πεφο-

25 ,,βήβ&αι ού δίκαιον, καίτοι πάντων ανθρώπων ίς

,,άγωνα πολέμου ψαυλότατον είναι δοκεϊ τό Μαυρου-

26 ,,βίων ε&νος. γυμνοί τε γάρ οΐ πλείβτοί είβι καϊ

,,αύτων οβοι άβπίδας έχονΰι, βραχείας τε ταύτας και

,,οΰκ «υ πεποιημένας ονδε άπω&εϊβ&αι τά προβιόντα

27 ,,δυναμένας προβέβληνται. καϊ τά δύο ταϋτα δοράτια

,,άπορρίψαντες, ί)ν μη" τι δράδωβιν, αυτόματοι ές φυγην

28 ,,τρέπονται. ωβτε πάρεβτιν ΰμϊν την ,πρώτην φυλα-

„%αμένοις τών βαρβάρων δρμην άνελέβ&αι ουδενΐ πόνψ

29 ,,τό τοϋ πολέμου κράτος, της δε υμετέρας δπλίβεως :

1 ταττομένονς] γενομένους Ο \\ 4 ά&αρβονντας Ο] 9αραονν-

τας Ρ | άϊγαν Ρ, άγιάν Ο || 6 ποιηοαβ&αι αντοϊς ΥΌ\ αντοϊς

ποιηααβ&αι Ρ \ τάδε V] τοιάδε ΡΟ || 7 οΐ οτα. Ο | ζυνβτρατεν-

οάμενοι ΡΟ || 8 |ίί!#ϊ] μη δε ΡΟ || 9 ζννεάεγμένοι Ο || 12 ήμετέ-

ρας V | έηΙογίξεβ9ε] Χογίξεα&ε Ο | βανδίλοι Ο || 13 άχοντί Ρ [

15 περί οοάά.1 παρα. Ηοθβοΐι. ϊη πιατ^., ϋϊηά. || 19 ταύτας]

αύτάς Ο || 23 νμϊν] ημϊν V
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,,ήλίχον προς τους έναντίους το διαλλάββον έδτίν, Β 455

,,δρατε δήπου. χαϊ τούτων εξω, ψυχών μεν αρετή 30

,,καΐ δωμάτων άλχή χαϊ πολέμων Εμπειρία και το &αρ-

,,βεϊν, διά το πάντας ήδη νενικηχέναι τούς πολεμίους,

,,νμίν πρόβεδτιν' οΐ δε Μανρούβιοι τούτων απάντων

,,έβτερημένοι μόνω τφ βφών αυτών δμίλω πιβτεύουβι.

,,ρ&ον δε όλίγοι ώς αριβτα παρεβχευαβμένοι πλη&ος 31

,,ούκ άγα&ών τα πολέμια νιχώβιν ανθρώπων τ) προς

,,αντών ηδβώνται. τω μεν γάρ άγα%·ω βτραχιώτη το 32

,,&αρβεΐν έφ' έαυτω πάρεβτι, τω δε άνάνδρω το των

Συντεταγμένων πλή&ος ές έπιβφαλη βτενοχωρίαν ώς

,,τά πολλά περιίβταται. χαϊ μήν χαϊ χαμήλων τώνδε β1»

,,νμας ΰπερφρονεϊν αί,ιον, αϊ ούτε άμύνειν τοις πολε-

,,μίοις οϊαί τέ είβι χαϊ πληγεΐβαι, ώς τδ είχός, μεί

ζονος ταραχής τε χαί αταξίας αΐτιαι τούτοις γενή-

,,δονται. χαϊ τδ προπετες, ο διά τδ πρότερον 34

,,εύημερηβαι οΐ πολέμιοι χέχτηνται, ΰμίν βυναγωνιει-

,,6&αι %υμβήβεται. τόλμα γάρ τη μεν δυνάμει %υμμε- 35

,,τρουμένη τάχα τι χαι τους αύτη χρωμένους δνηδει,

„ύπεραίρου6α δε ταύτην ές χίνδυνον 'άγει' ών έν%·υ- 30

,,μούμενοι χαϊ των πολεμίων χαταφρονοϋντες βιγην Ρ 261

,,τε χαι χόβμον άδχείτε' τούτων γάρ έπιμελούμενοι

,,ρ"αόν τε χαϊ άπονώτερον της των βαρβάρων άκοδμίας

,,χρατήδομεν." ταϋτα μεν Σολόμων ειπεν.

01 δε των Μαυρουδίων άρχοντες έπειδή χαϊ αυτοί 37

τους βαρβάρους χαταπεπληγμένονς την των 'Ρωμαίων

1 διαλάασον V || 2 άρετή ΥΟ || 3 άλχή ΎΟ || 4 πάντως V ||

11 Συντεταγμένων Ο || 14 οΣαί] οίοι Τ|| 17 ημ,ϊν Ο || 17—18 ξννα-

γωνιείΰ&αι ΡΟ || 18 τόΐμη Ο | μεν οτα. V || 22 έπιμεΧονμενοι V]

ίπιμεΐόμενοι ΡΟ || 24 ταντα V] τοααΰτα ΡΟ | αολομων Ο \\

26 των Κ] οιη. ΡΟ

30*
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εύχοβμίαν ειδον, βονλόμενοι αυτών το πλή&ος επί το

Β 456 δαρϋεΐν αυ&ις άντιχα&ιβτάναι, τοιάδε παρεχελεύβαντο

38 ,^ίΐς μεν ανθρώπεια 'Ρωμαΐοι βώματα εχουβι χαι οία

,,βιδήρω πληββόμενα είχειν μεμα%-ήχαμεν , ώ ζυβτρα-

,,τιώται, οίς αυτών εναγχος τους πάντων άρίβτους πή μεν %

,,χαταχωΰ&έντας τοις δόραβι τοις ήμετέροις ίχτείναμεν,

,,πή δε άρπάβαντες δορναλώτους ημών αυτών πεποιή-

39 ,,με&α. τούτων δε τοιούτων 'όντων, ως χαι νϋν αυτών

,,τώ πλή&ει παρά πολύ προέχειν αύχοϋμεν, οραν

40 ,,πάρεβτι. χαί μην χαι ύπερ των μεγίβτων ήμϊν ό ίο

,,άγών έβτιν, η Λιβύης πάβης χυρίοις είναι, η τοϊς

41 ,,άλαξόβι τοϊςδε δουλεύειν. ωβτε ήμϊν άνάγχη ώς

,,μάλιβτα εν τω παρόντι άνδραγα&ίζεβ&αι. οϊς γαρ

,,ύπερ των ολων ό χίνδυνος, μη ουχί εύψυχοτάτοις

42 ,,εϊναι άζύμφορον. της δε τών πολεμίων δπλίόεως α

,,υπερφρονεΐν ήμας προβηχει. η"ν τε γάρ πεζή έφ'

,,ήμας ί'ωβιν, ούχ εύβταλεΐς εβονται, άλλ' ήββη&ήϋον-

,,ται τοϋ Μαυρουβίων τάχους, χαί την ΐππον αύτοις

,,η τε τών χαμήλων δψις έκπλήξαβα χαι τον άλλον

,,τοϋ πολέμου &όρυβον η τούτων χραυγή ύαερηχονβα ϊο

43 ,,εΖί ατα%ίαν, ως γε το είχος, χαταΰτήβεται. χαϊ την

,,ές ΒανδΙλους νίχην εί' τις έχλογιξόμενος μη άνταγω-

44 ,,νίβτους αυτούς οί'εται είναι, γνώμης άμαρτάνει. η

,,μεν γάρ τοϋ πολέμου ροπή τη τοϋ βτρατηγοϋντος

,,άρετη η τύχη χρίνεΰ&αι πέφυχε' Βελιβάριον δε, ος 85

1 ίπϊ τό] έπϊ τω Ο \\ 5—7 πή—«ή Οϊηά.] πή—πή αοάά. )

8 τούτων δε τοιούτων ΡΟ] τοιούτων δε τούτων V || 11 έατι Ρ \

πάοης V] άπώοης ΡΟ || 12 τοίβδε ΎΌ] τούτοις Ρ || 14 ενψνχο-

τάτοις] έμψνχοτάτοις Ο \\ 16 πεζή Ρ] οι πεζοί V, πεζοί Ο 1

21 & ΡΟ | γε οτα. Ο || 22—23 μή άνταγωνίβτονς V] άναντα-

γωνίβτονς Ρ, άνταγωνίστονς Ο [| 23 άμαρτάνη "Ρ" || 25 η τύιη

ΥΟ] οπι. Ρ
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,,της Βανδίλων έπιχρατήβεως αίτιος γέγονεν, έκποδών

,,ννν {\μΐν εβτηχέναι πεποίηχε το δαιμόνων, άλλως 45

,,τε και ημείς ΒανδΙλονς πολλάκις νενικηκότες, περιε-

,,λόντες τε την αυτών δύναμιν, έτοιμότερόν τε καΐ

5 ,,άπονώτερον 'Ρωμαίοις το κατ αύτών πεποιήμε&α Β 467

,,χράτος. και νυν δε πολεμίων τώνδε κρατήβειν, ην 46

„έν τω έργω άνδραγα&Ιξηβ&ε, έλπίδα εχομεν."

Τοβαϋτα και οι Μανρονβίων άρχοντες παρακελεν- 47

βάμενοι της ξυμβολής ήρχον. καΐ τά μεν πρώτα

ίο πολλή άκοβμία ες το 'ΡωμαΙων βτράτενμα έγεγόνει.

οι γαρ ίπποι αυτοΐς τη τε κραυγή καϊ τη 'όψει τών 48

καμήλων άχ&όμενοι άνεχαιτίζοντό τε και άπορριπτονν-

τες τονς έπφάτας ονδενΐ κόβμω οΐ πλεϊβτοι εφενγον.

καϊ εν τούτω έπεκδρομάς ποιούμενοι οί Μανρούβιοι 49

15 καϊ τά δοράτια, οβα βφίΰιν έν ταΐς χερβϊν ην, άκον-

τίζοντες, δορύβον τε αυτών εμπίπλαβ&αι το βτράτενμα

έποίονν και ούτε άμυνομένους ούτε έν τάξει μένοντας

επληββον. νβτερον δε Σολόμων, κατιδών τά πραββό- 50

μενα, εκ τε τοΰ ίππου άπο&ρώβκει πρώτος καϊ τους

20 άλλους απαντάς ές τούτο ενάγει, καϊ έπειδή απέβη- 51

Οαν, τοις μεν άλλοις ένετέλλετο ήβυχάξουδι και τάς

άβπίδας προβαλλομένοις δεχομένοις τε τά παρά τών

πολεμίων πεμπόμενα εν τη τάξει μένειν αυτός δε

δτρατιώτας ούχ ήβδον τ) πεντακοοΊους έπαγόμενος ές

25 την τον κύκλου έπέβκηψε μοϊραν. ους δη τά ξι'φτ; 62Ρ262

άνελομένους εχέλευε τάς καμήλους, αΐ ταύτη ειΰτήχε-

1 αί'τιοςν] αΐτιώτατος ΡΟ || 4—5 τε χαΐ άπονώτερον οία. V ||

7 έν νθ] οτα. Ρ \ άνάραγα&ίξεαΰε ΎΟ || 9 ήρχον νθ] είχον Ρ \\

10 πολλή Ο || 11 αίποίς) αύτων Ο || 12 άνεχαιτίζοντό V] άνε-

χαίτιζόν ΡΟ |ί 17 οϋτε—οντε] ούύε—ονδε 00(1(1. || 18 σολομών 0\\

24 ονχ τ\ββον] ον πλέον ταατοΐϊ Οηπβί || 25 τοΰ] αντοϋ V \\

26 έχέλεναε Ο || 26—470, 1 ίατήχεβαν ΡΟ
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53 βαν, χτείνειν. τότε Μανρούβιοι μεν, δβοι εκείνη ετε-

τάχατο, ές φνγήν ώρμηντο, οί ξύν τω Σολόμωνι

κτείνονβι χαμηλούς άμφΐ διαχοβίας, αύτίχα τε 6

χνχλος, έπει αϊ χάμηλοι επεβον, έββατός 'Ρωμαίοις

54 έγένετο. χαι αντοί μεν δρόμω ές το τον χνχλου 5

μέβον έχώρονν, εν%·α α'ι Μανρονβίων γνναίχες έχά&-

458 τμηο' οί δε βάρβαροι έχπεπληγμένοι) ές το δρος,

δπερ αγχιβτα ήν, άποχωρονβι , φεύγοντας τε αντονς

55 \νν Λαβή αχοβμία έπιβπόμενοι 'Ρωμαΐοι εχτεινον. χαϊ

λέγονται Μανρονβίων μύριοι έν τούτω τω πόνω άπο- ίο

&ανεΐν. γνναϊχές τε παβαι %νν τοις παιβιν έν άνδρα-

56 πόδων λόγω έγένοντο. χαϊ χαμήλονς οί βτρατιώται

πάβας, οβας ούχ έχτειναν, έληίβαντο. οντω τε 'Ρω

μαΐοι μϊν ξΰν πάβη τή λεία ές Καρχηδόνα ηεβαν, την

έπινίχιον έορτην άγοντες. 15

ιβ'. ΟΙ δε βάρβαροι χρώμενοι %·νμω πανδημεϊ έπϊ

'Ρωμαίονς αν&ις, ονδένα βφών άπολιπόντες, έβτράτεν-

βαν, χαι χατα&εΐν τα έν Βνξαχίω χωρία %ξαντο, ον-

δεμιας ηλιχίας των βφίβι παραπιπτόντων φειδόμενοι.

2 αρτι τε Σολόμωνι ές Καρχηδόνα έληλαχότι βάρβαροι ίο

πλή&ει μεγάλω ές Βνξάκιον έληλν&έναι χαι ληίζεβ&αι

πάντα τά έχείνη ηγγέλλοντο. αρας ονν χατά τάχος

3 παντί τω βτρατω έπ' αντονς ηει. γενόμενος δϊ έν

Βονργάωνι, εν%·α οί πολέμιοι έβτρατοπεδενβαντο, Ιμέ

ρας μέν τινας αντεχά&ητο, δπως, έπειδάν τάχιβτα ένα

τω δμαλεΐ γένωνται οϊ Μανρούβιοι, της ζνμβολής

1—2 τετάχατο Ο [| 2 αοΧομώνι Ο | 3 χτιίνονοιν Ο | χαμη

λούς οχα. Ο | διαχοαίονς Ο || 9 έπιαπώμενοι V \\ 15 άγοντες V

Τηβορη.] αξοντες ΡΟ || 16 χρώμενοι &νμω V] 9νμώ χρώμενοι ΡΟ||

19 παοαπτόντων Ο ρΓ. πα., παραπιπτόντων Ο Γβο. πι. οοιτ. |

20 αοίομώνι Ο || 24 ϊν&α οί] Ιν9οι οί Ο || 25 ίηειδ' αν Ρ
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άρχοι, ώς δε έχεΐνοι έν τω ορει εμενον, διείπε' τε ώς 4

ές μάχην χαι διεχόβμει το βτράτενμα, οί δε Μανρονβιοι

ές μεν' το πεδίον ηχιβτα 'Ρωμαίοις το λοιπόν ές μάχην

Ιέναι διενοονντο ($δη γάρ αντονς 'άμαχόν τι δέος

δ έβηεί), έν δε τω ορει η"λπιξον ραον αυτών περιέβεβ&αι

τω πολεμώ. έ"βτι δε τό όρος 6 Βονργάων έπι πλεΐβτον 5

μεν άπότομον και τά προς άνίβχοντα ηλιον δεινώς Β 459

αβατον, τά δε προς έδπέραν ενέφοδόν τε χαϊ νπτίως

εχον. χαϊ βχοπέλω νψηλώ δυο άνεχετον νάπην τινά 6

ίο έν μέβω βφών έργαξομένω, βτενην μεν κομιδη, ές

βά&ος δέ τι άφατον χατατεΐνονβαν. οί δε βάρβαροι 7

την μεν άχραν τον 'όρονς άπέλιπον ανδρών ερημον,

ονδεν έν&ένδε πολέμιον οΐόμενοι βφίβιν έ'βεβ&αΓ Ομοίως

δε και τον άμφι τον πρόποδα χώρον ελιπον, οϋ δη

15 ενπρόβοδος δ Βονργάων ήν. χατά δε τά μέβα ο"τρα-8Ρ263

τοπεδενβάμενοι εμενον, όπως, ί)ν οί πολέμιοι έπι

βφας ανιόντες μάχης αρ%ωβιν, αυτοί ήδη νπερ&εν

έχείνων γενόμενοι χατά χορνφην βάλλωβιν. ηβαν δ& 9

αντοίς έν τω ορει χαϊ ίπποι πολλοί η ές φνγην παρ-

ϊο εβχεναβμένοι, η ές την δίωξιν, ην της μάχης κρα-

τήβωβι.

Σολόμων δε, έπεϊ είδε τονς Μανρονβίονς ονχετι 10

έν τω όμαλεϊ έ&ε'λοντας διαμάχεβ&αι, χαϊ άμα τη προβ-

εδ ρεία το 'Ρωμαίων βτράτενμα έν χωρίω έρήμω η'χ&ετο,

ϊδ ές χείρας έλϋ-εϊν τοις πολεμίοις έν Βονργάωνι ηπείγετο.

Ιδών δε τονς βτράτιώτας χαταπεπληγμενονς τω τών 11

6 αντών περιίαεα&αι V] περιέαεβ&αι αντων ΡΟ || 6 ό βονρ

γάων νθ] βνβ,ηιιίί ίη Ρ, Βονργαρίων Τββορίι. || 9 6νω Ο \ άνέ-

χετον V] άντίχετον Ρ ρΓ. πι. θί Ο, άνίχετον Ρ γθο. πι. οογγ. ||

11 αφατον νθ] αβατον Ρ | καχατείνουααν νθ] χατατείναααν Ρ\\

12 άπίλειπον Ο || 18 γινόμενοι Ρ || 23 ί&είοντ&ς Ο
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εναντίων δμίλω πολνπλαβίω η έν τι} προτέρα μάχτ)

12 γεγενημένψ, \νγκαλέθας το πλή&ος έλεζε τοιάδε ,,Το

,,μεν δέος, ω προς νμας οΐ πολέμιοι χρώνται, ονχ

,,ετέρον τον κατηγόρου δεΐται, άλλ' αντεπάγγελτον

,,έξελήλεγκται την οί'κο&εν έπαγόμενον μαρτνρίαν. 5

13 γ,όρατε γαρ δή πον τονς έναντίονς είς τόβας μεν και

,,τόβας μυριάδας βννειλεγμένονς , ον τολμώντας δε

,,ημίν είς το πεδίον καταβαίνοντας ί,νμβαλεϊν , ονδε

Β 460 ,,πιβτεύειν έπΐ βφίβιν αντοίς έχοντας, άλλ' είς τ\ν

14 ,,τοΰ χωρίον τούτον δνβκολίαν καταφνγόντας. ωβτε ίο

,,νμΐν ονδέ τι έγκελεύεβ&αι εν γε τω παρόντι έπάναγκες.

,,οίς γάρ τά πράγματα και η των πολεμίων άβ&ένεια

,,το Ο-αρβεΐν δίδωβιν, ονδεν οίμαι της εκ των λόγων

15 ,,ώφελείας προβδεΐ. τοβοντον δε νπομνήβαι νμας

,,δεηβει ως, ην μετά ενψνχίας και τήνδε την ζνμβολήν 15

,,διενέγκωμεν, λελείψεται ϊ\μϊν, Βανδίλων τε νενικη-

,,μένων και Μανρονβίων είς ταντο τύχης έληλακότων,

,,τών Λιβύης άγα&ών άπόναβ&αι πάντων, ονδεν ο τι

16 ,,καϊ πολέμιον έννοεΐν εχονβιν. οπως δε κατά

,,κορνφήν νμας ο'ι πολέμιοι βάλλωβι , μηδέ τι έκ τον ν>

,,χωρίον ήμ£ν γίγνοιτο βλάβος, εγώ προνοήβω."

17 Τοβαντα παρακελενβάμενος Σολόμων, Θεόδωρον

έκέλενεν, ος των έζκονβιτώρων ήγεϊτο (οντω γάρ τονς

φύλακας 'ΡωμαΙοι καλονβί), πεζούς χιλίονς έπαγαγό-

μενον άμφι δείλην δψίαν έχοντα τε και των βημείων α

1 πολνπλααίως V \ η ονα. V || 3 ύμάϊ] ήμ&ς Ο || 5 έΙ-εΧήΙε*-

ται Ο | ίπργομένην Ο || 6 ές ΡΟ || 7 ξυνειΧεγμίνους ΡΟ |] 8 έςΡΟ\\

10 δναχοΧίαν] δνοχωρίαν Ο || 11 γε νθ] Οία. Ρ |[^14 προβδεϊν V \

νπομνήααι νμας ΤΟ] νμ&ς νπομνήβαι Ρ \\ 15 ην] ει V \ ενψν-

χίας V] της εντνχίας ΡΟ || 16 ήμίν] νμϊν V \\ 17 & ΡΟ ||

18—21 των—προνοηθώ οτα. V || 20 ΰμ&ς] ήμ&ς Ο || 22 αολο-

μών Ο || 23 έ&ονβιτόρων ΥΟ || 24—25 έπαγόμενον Ο
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τινά ές τά προς άνίβχοντα ηλιον τοϋ Βονργάωνος

λάθρα άναβήναι, ον μάλιβτα δνβοδόν τε το όρος καΐ

βχεδόν τι άπόρεντον ήν, έπιβτείλας ωβτε, έπειδάν

κγχι ες τον τοϋ όρους κολωνόν ΐκωνται, ένταϋ&α

5 ησυχάζοντας το λοιπόν διανυχτερεύειν, άμα τε ήλιω

άνίβχοντι κα&νπερ&εν φαινομένους των πολεμίων καΐ

τά βημεϊα ένδειχννμένους βάλλειν. ό #£ χατά ταϋτα 18

έποίει. χαΧ έπει πόρρω ήν των νυχτών, διά τοϋ κρη

μνώδους έγγύς τοϋ βχοπέλου άφιχόμενοι ότι Μαυ-

ιο ρουβίονς, αλλά χαΐ "Ρωμαίους άπαντας ίλα&ον ί£ΐ9Β461

προφυλαχήν γαρ τω λόγω έβτελλοντο, μη τις ε%ωθεν

ίς το βτρατόπεδον κακονργήβων ί'οι' όρθρου δε βαθεος

Σολόμων παντϊ τω βτρατώ χατά τον Βουργάωνος τά

εβχατα επί τούς πολεμίους ανέβαινε, χαΐ έπειδη πρωί 20

15 έγεγόνει έγγύς τε οΐ πολέμιοι καθεωρώντο, ούχε'τι

γυμνην, ώβπερ το πρότερον, οΐ βτρατιώται την τον

'όρους ύπερβολην δρώντες, αλλά ανδρών τε ανάπλεων

και βημεΐα 'Ρωμαϊχά ένδειχνυμένων (ήδη γάρ χαΐ Ρ 264

νπέφαινέ τι ημέρας) διηποροϋντο. έπεί δε των χειρών 21

20 οΐ ίν τγί 'άχρα ήρχον, οΐ τε 'Ρωμαΐοι το βτράτευμα

οίκεΐον είναι χαϊ οΐ βάρβαροι εν μέβφ τών πολεμίων

γεγονέναι ϊβθάνοντο, βαλλόμενοι δε εκατέρωθεν, καΐ

ού παρόν βφίβι τούς πολεμίους όμύνεβθαι, ές άλχην

3—5 έπειδάν—διαννχτερενειν] &χάά 8. ν. χοΐωνός

1 Βουργάωνος] βαργάωνος Ρ || 3—4 έπιβτείλας—ΐχωνται

οτη. V || 3 έπιτείλας Ο | έπειδάν] έπειδ' αν Ρ || 4 &γχι ίς] δε

είς 8ιιία. || 8 έπεί V] έπειδή ΡΟ || 11 προφνλαχήν V] προς φν-

λαχήν Ρ, φνλαχην Ο || 12 ΐη Ο || 13 σολομών Ο | 14 άνέβαινι]

άνέψαινε V || 17 άλλά] άλλ' Ο \ άνάπλεω Ο || 18 ένδειχνυμένων]

δειχννμένων Ο || 19 νπέφαινέ Ο] νπερέψαινε V, νπερφαΐνει Ρ |

τι] τι τής Ο || 22 ίέ] τ£ Ο \\ 23 άμύναα&αι Ο
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μεν ούκέτι Ιβλεπον, ές φνγην δε αντίκα ξύμπαντες

22 ωρμηντο. οντε δε ές τον Βονργάωνος την νπερβολήν

άναδραμεΐν έχοντες, προς των πολεμίων κατεχομένην,

οντε ές το δμαλες δια τον πρόποδός πη Ιέναι, έν&ε'νδε

βφίβιν επικείμενων των έναντίων, ες τε την νάπην ί

καΐ ές τών ϋκοπέλων τον έτερον δρόμω πολλώ ηεβαν,

23 οΐ μεν αντοίς ΐπποις, οΐ δε καΐ πεζή. ατε δε όμιλος

πολύς έν φόβω χαΐ &ορνβω μεγάλω φενγοντες, βφάς

τε αύτονς έχτεινον χκΐ ές την νάπην βα&εϊαν χομιδΐ]

ονβαν έβπίπτοντες άεΐ οΐ πρώτοι ε&νηβκον, τοίς μέντοι ίο

'όπιβ&εν Ιονβιν ον παρείχοντο τον χαχον αΐα&ηβιν.

24 έπεί δε τών τε&νεώτων ίππων τε χαι άν&ρώπων η

Β 462 νάπη έμπλεως γενομένη διάβαβιν έχ τον Βονργάωνος

ές 8ρος έποίει το έτερον, ένταν&α έΰώζοντο οΐ Υπο

λειπόμενοι, δια τών βωμάτων την πορείαν ποιούμενοι, υ

2ό άπέ&ανον δε έν τούτω τω πόνω Μανρονβίων μεν

μνριάδες πέντε, ώς αντών Ιβχνρίξοντο οί περιόντες,

'Ρωμαίων δε το παράπαν ούδεϊς, ον μην ονδε πληγήν

τινα ελαβεν η προς τών πολεμίων τ) τύχης αύτώ ϊ,νμ-

βάβης τίνος, αλλ ' ακραιφνείς πάντες της νίκης άπω- μ

26 ναγτο ταύτης, διέφνγον δε και οί τών βαρβάρων

ήγούμενοι πάντες, πλην γε δή οτι Έβδιλάβας πίβτεις

1—6 φνγην—έναντίων] οί δε είς φνγην ωρμηντο οϋτε

είς τον Βονργαώνος την νπερβολήν άναδραμεΐν ϋχοντες ούτε είς

τό ομαλές δια το έπιχεϊο&αι τονς έναντίονς 8\ήά. 8. ν. ομαλές \\

18 οί. Τΐιβορίι. I 202

2 ές] έ% Ο || 4 πη Ιέναι νθ] προϊέναι Ρ || 6 τον 7Ρ γθο. πι.

οοπ·.] τό Ρ ρΓ. μ. βί Ο | ήειβαν V || 10 έαπίπτοντες ΎΟ] έπι-

πίπτοντες Ρ || 14 έποίει τό] έποιεϊτο Ο || 17 περιόντες ΤΟ]

περιιόντες Ρ || 18 τό παράπαν ονδεϊς νΡ] ονδείς τοπαράπαν Ο,

τό παράπαν ονδε ϊΣ? ΤΙίθορΙι. || 19 ϊλαβεν ΡΟ ΤΗβορΙι.] Ιλαβον Γ|

20 άλλ' ΥΟ] άλλα Ρ | πάντες V ΤηβορΙι.] άπαντες ΡΟ || 21 ταύ

της οιη. Ο || 22 έαδιλάαας ΥΡ] ές διλασίας Ο
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λαβών 'Ρωμαίοις αντον ένεχείριβε. γυναικών μέντοι 27

και παίδων λείαν τοΰαύτην το πλή&ος 'Ρωμαΐοι εϊλον

ωβτε προβάτου τιμής παΐδα Μανρούβιον τοις ώνεϊβ&αι

βουλομένοις άπέδοντο. και τότε Μαυρουβίων τους 28

δ νπολειπομένους γυναικών των βφετέρων το λόγιον

έβ^ει, ώς &ρα το γένος αντοΐς προς ανδρός άγενείον

δλεϊται. το μεν ούν 'Ρωμαίων βτράτευμα \ύν τε τη 29

λεία χαι τω Έβδιλάβα ές Καρχηδόνα έδήλαννον, των

δε βαρβάρων οϋοις μή άπολωλέναι ζυμβέβηχεν, έν

ίο Βυζαχίω μεν Ιδρϋβ&αι αδύνατα έδόχει είναι, οπως μή

ολίγοι 'όντες προς Λιβύων τών βφίβιν ομόρων βιά-

ζωνται, £,ύν δε αρχονβι τοις βφετέροις εις Νουμιδίαν

άφιχόμενοι Ιχέται γίνονται Ίαύδα, ος τών έν Αύραβίω

Μανρουβίων ή~ρχε. μόνοι δε Μανρουβίων έν Βνζαχίω 30

15 διέμειναν ών ήγείτο Άντάλας, ος δή έν τούτω τω

χρόνω τήν ές 'Ρωμαίονς πίβτιν φυλάζας χαχών άπα&ής

%ύν τοϊς νπηχόοις τοίς αντον εμεινεν. ^

ιγ'. Έν ω δε ταϋτα έν Βυζαχίω εγένετο, έν τούτω ρ

Ίαύδας, ος τών έν Ανραβίω Μανρουβίων ήρχε, πλέον

ίο η τριβμυρίους άνδρας μαχίμονς έπαγόμενος έληίζετο

τα επϊ Νουμιδίας χωρία, ήνδραπόδιζε τε τών Λιβύων

πολλούς, έτύγχανε δε ΙΑλ&ίας έν χεντονρίαις τών 2

έχείνη φρουρίων φνλαχήν εχων, ος τών αΙχμαλώτων

τινάς αφελέβ&αι τους πολεμίους έν απουδΐ] έχων %ύν

25 Οϋννοις τοις αυτω επομε'νοις, έβδομήχοντα μάλιβτα

6 οί. 454, 2

1 αύτον\ αντον οοάά. | ένεχείριαιν Ρ || 5—476, 5 γυναικών—

ίίη οπι. V || 8 Έαδιλάσα Όίηά.] έβδιλάβα Ρ, ές διίαβίας Ο ||

9 ξρμβέβηχεν] ξννέπεαεν Ο || 10 Ίδ$ύβαβ9αι Ο || 12 2β νονμη-

δίαν Ο Ι 14 τΐ9%εν Ρ || 16 Άντάλας] άνδάΐας Ο || 17 αύτοϋ]

αντον οοάά. || 18 έγίνετο Ο \\ 19 Ιανδας Ο] Ιάβδας Ρ Κ 21 νον-

μηδίας Ο |] 22 χεντονρία Ο || 25 οννοις Ρ
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3 ονβιν, Ιξω τον φρουρίου έγένετο. λογιβάμενός τε ώς

ουχ οϊός τέ ίβτι πλή&ει Μαυρουβίων τοβοντφ %νν

άνδρόβιν εβδομηχοντα ές χείρας Ιέναι, βτενοχωρίαν

χαταλαβεϊν τινα η&ελεν, οπως αν δι αντης άδω Ιόντων

των πολεμίων των τινας αιχμαλώτων άναρπάϋκι δυ- 5

4 νατ'ος είη. χαϊ (ον γάρ έβτι τοιαύτη τις ένταν&α οδός,

έπεϊ πεδία ύπτια πανταχη των έχείνη χωρίων έβτιν)

5 έπενόει τάδε. πόλις έβτι που πληβίον Τίγιβις όνομα,

τότε μεν άτείχιβτος ονβα, χρηνην δε μεγάλην τινά εν

6 βτενοχωρία πολλή έχονβα. ταύτην !4λ&ίας την χρηνην ίο

χαταλαβεϊν έγνω, λογιβάμενος ώς δίψη άναγχαζόμενοι

ένταϋ&ά πως άψί%ονται οί πολέμιοι" αλλο γάρ νδωρ

7 αγχιβτά πη ώς η"χιβτά έβτι. π&βι μεν οϋν το τον

πλή&ονς έχλογιζομένοις παράλογον εδοζε μανιώδης

8 αϋτοϋ ή έννοια είναι, οί δ& Μανρονβιοι χόπφ τε ΐ5

πολλω χαΐ πνίγει μεγάλω &ερονς ώρα ώμιληχότες,

δίψη τε, ώς το είχός, άπ' αντον μεγίβτη έχόμενοι,

παρά την χρηνην δρόμω πολλώ η'λ&ον, ούδεν έναντίωμα

9 έν νψ έχοντες, ίπειδη δε το νδωρ προς των πολε-

Β 464 μίων έχόμενον εΰρον, άπορονμενοι Σύμπαντες έβτηβαν, ?ο

τον πλείβτον της Ιβχνος ηδη δαπανη&έντος βφίβι τη

10 τον νδατος έπι&νμία. δώ δη ,Ιανδας τω 'Λλ&ία: είς

λόγονς ηχων το τριτημόριόν οί δώβειν ώμολόγει της

11 λείας, έφ' φ δη Μανρονβιοι πίωβιν άπαντες, ό ό«

τον μεν λόγον ένδέχεβ&αι ονδαμη η"&ελε, μονομαχεϊν α

13—15 π&αι—είναι] οι μεν άλλοι τοϋ πλη&ονς έχλογιξό-

μενοι τον παράλογον, £ίοξε μανιώδης είναι αντον η ϊννοια

8ιιϊά. 8. ν. παράλογον

8 Ιβτι V] έβτι ΡΟ || 10 ταύτην] ταντα Ο |] 12 πως V) πάν

τως ΡΟ Ι 17 μεγίστη έχόμενοι] έχόμενοι μεγίβτη Ο || 19 νώ]

ννν Ο | ίπειδη] έπεϊ Ο || 21 ηδη ΡΟ] οία. V || 22 Ιάβδας \ιϊο 'βϋ

ΪΒΪΓ3. ίθΓβ οοηβί&ηίβΓ Ρ I τω %λύ·ία οία. V \ ές ΡΟ || 24 ή&ελον V
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(Ϊ£ προς αύτόν νπερ τούτων ηΊί,Ιον. χοϋ δε Ίαύδα 12

χαύτην δη δε%αμένον την πρόχληβιν, ξννέχειτο ήββη-

&έντος, αν οντω τύχη, τον Άλ%ία Μανρονβίονς πιεϊν.

έχαιρε τε απας ό των Μανρονβίων βτρατός, ευέλπιδες 13

5 όντες, έπεί Άλ&ίας μεν Ιβχνός τε ην χαΐ ον μέγας

το βώμα, Ίαύδας δε χάλλιβτός τε %\ν χαΐ μαχιμώτατος

Μανρονβίων απάντων, άμφω μεν ονν Ιππείς έτύγχα- 14

νον 'όντες. ό ί£ Ίαύδας το δοράτιον ηχόντιβε πρώτος, Ρ 266

ονπερ '4λ&ίας έπ' αντον Ιόντος χειρί λαβέβ&αι τ%

ίο δεζιά παρά δόζαν Ιβχύβας Ίαύδαν τε χαϊ τονς πο-

λεμίονς χατέπλη%ε. τ% δε λαια χειρί το τό%ον έντεί- 15

νας αντίχα, έπεί άμφιδέζιος %\ν, τον Ίαύδα ιππον βαλών

εχτεινε. πεβόντος τε αντον ΐππον έτερον τω άρχοντι 10

Μανρούβιοι ήγον, έφ' ον άνα&ορων Ίανδας εν&νς

15 εφνγε' χαί οί χόβμω ονδενι ό των Μανρονβίων βτρατός

εϊπετο. ο τε Άλ&ίας τούς τε αίχμαλώτονς χαί την 17

λείαν άφελόμενος %ύμπαβαν όνομα μέγα έχ τον έργον

τούτον άνά παβαν Αιβύην ίβχε. ταντα μεν ονν τηδε

έχώρηβε.

μ Σολόμων δε έν Καρχηδόνι όλίγον τινά διατρίψας 18

χρόνον, επί τε όρος τό Ανράβιον χαί Ίαύδαν έπηγε

το βτράτενμα, έπενεγχων αντώ ότι, ήνίχα ό 'Ρωμαίων Β 466

βτρατός την έν Βνξαχίω άβχολίαν είχε, πολλά έληίβατο

των έν Νονμιδία χωρίων, χαί \ν δ\ όντως, ωρμων 19

25 δε Σολόμωνα έπϊ τον Ίαύδαν Μανρονβίων Άρχοντες

1 <Τϊ 7] τι ΡΟ || 2 άή ονα. Ο || 3 τνχοι Ο | πιιΐν] ποιιϊν Ο ||

6 τι ΡΟ] οιαΎ || 9 Ιόντος] Ιόντι Ρ || 13 τ«] ίέ Ο || 14 Μαυαονοιοι

Μβ,ΙΙτ.] μ,ανρουβίων οοάά. | άνα&ορων V \\ 16 ίφνγε V εϊ Ρ ρΓ. πι.]

ϊψΐνγι Ρ Γβο. πι. οοπ·. θί Ο \ ό Γβρβίϋ Ο || 18 ίαχιν Ρ || 20 βοΐο-

μών Ο || 21 δρος τό αύράβιον ΡΟ] τό ανράαιον δρος V \\

24 νονμηδία Ο || 25 ΰολομώνα Ο
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έτεροι, Μαββων&ς τε χαϊ Όρταΐας, της βφετέρας έχ&ρας

ενεχα' Μαββωνας μεν, οτι οΐ τον πάτερα Μεφανίαν

χηδεβτης ών Ιούδας δόλω εχτεινεν, 6 δε έτερος, οτι

%ύν τω Μαβτίνα, ος των έν Μαυριτανία βαρβάρων

ηγεϊτο, έζελάβαι αυτόν τε χαϊ Μαυρουβίους, ών ηρχεν, 5

έχ της χώρας έβούλευβεν, εν&α δη έχ παλαιού ωχηντο.

20 ό μεν ούν 'Ρωμαίων βτρατος, ηγουμένου αύτοΐς Σολό-

μωνος, χαϊ Μαυρουβίων οβοι βφίβιν ες ξυμμαχίαν

ηλ&ον, έβτρατοπεδεύβαντο ές ποταμον Άβίγαν, ος το

21 Αυράΰιον παραρρέων άρδεύει τα έχείνη χωρία, τφ ίο

ί£ ^Ιαύδα ές μεν τό πεδίον τοις πολεμίοις άντιτόξα-

6&αι άζύμφορον είναι έφαίνετο, τά δε έν Αύραβίω

έ%ηρτύετο οπη οΐ ίδόχει τοις έπιονβιν ώς δυβχολώτατα

22 έβεβ&αι. τοϋτο τό όρος ήμερων μεν οδώ δέχα χαι

τριών μάλιβτα Καρχηδόνος διέχει, μέγιβτον δε άπάν- 15

23 των έβτιν ών ημείς ίβμεν. ημερών γαρ τριών ένταΰ&α

εύζώνω άνδρΐ περίοδός έα~τι. χαι τω μεν ές αντο

Ιέναι βουλομένω δύβοδόν τέ έβτι χαϊ δεινώς αγριον,

'άνω δ\ ηχοντι χαϊ έν τω δμαλεϊ γενομένω πεδία τε

φαίνεται χαϊ χρηναι πολλαΐ ποταμούς τε ποιοϋβαι χαι 2ο

24 παραδείβων πολύ τι χρήμα δαυμάβιον οίον. και δ τε

βϊτος, ος ένταϋ&α φύεται, η" τε όπώρα εχάβτη διπλαβία

το μέγε&ός έβτιν η έν τη άλλη άπάβη Λιβύη γίνεβΟ-αι

2ί34665Γ£φυκεν. Ιβτι δε χαι φρούρια ένταϋ%·ά πη άπημελη-

μένα, τω μη δοχεϊν άναγχαΐα τοις ταύτη φχημένοις ϊ5

26 είναι. έ% ότου γαρ το Ανράβιον Μαυρούβιοι Βανδί-

1—2 Μαοοων&ς— ίνεχα οτα.. Ο || 1 δρτέας ν\\2 μαοωνάς 0||

7—8 βοΧομ&νος Ο \\ 9 ίς ποτ.] είς ποτ. Ρ || 12 είναι έφαίνετο

νθ] έφαίνετο είναι Ρ | 18 οι οη. Ο || 18—19 βναοδόν—γενο

μένω οτα. Ο || 18 δύβωδόν Ρ || 22 αίτος V || 23 γίγνεα&αι Ο ||

24 πέφνχε Ρ || 24—25 άπημελημένα V βί Ρ τρτ. πι.] άτημελη-

μένα Ρ οογγ. βί Ο
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λους άφείλοντο, ουδείς πω ές αύτο πολέμιος ήλθεν

ούδϊ δέος τούς βαρβάρους κατέβτηβεν, άλλά καΐ

πάλιν Ταμούγαδιν, ν\ προς τω βρει εν άρχη τοϋ πεδίου

προς άνίβχοντα ίήλιον πολυάνθρωπος ουβα ψκητο, Ρ

5 έρημον ανθρώπων οΐ Μαυρούβιοι ποιηβάμενοι ές έδα

φος καθεϊλον, οπως μη ένταϋθα $ δυνατά ένβτρατο-

πεδεύβαβθαι τοις πολεμίοις, άλλά μηδε κατά πρόφαβιν

της πόλεως άγχι ές το ορος Ιέναι. εΐχον δε οΐ ταύτη 27

Μαυρούβιοι χαΐ τήν προς έβπέραν τοϋ Λύραβίου

ίο χώραν, πολλήν τε χαΐ άγαθήν ουβαν. χαΐ τούτων 28

έπέχεινα Μαυρουβίων έθνη έτερα ωκηντο, ών ηρχεν

Όρταΐας, ος ΣολόμωνΙ τε καΐ 'Ρωμαίοις, ως εμπροβθεν

έρρηθη, Σύμμαχος ήλθε. τούτου τοϋ άνθρωπου έγώ 29

λέγοντος ήκουβα ως ύπίρ την χώραν, ^£ αύτος άρχοι,

15 ούδένες άνθρώπων οίκοϋβιν , άλλά γη έρημος έπι

πλεϊβτον διηκει, ταύτης τε έπέκεινα άνθρωποι είβιν

ονχ ωβπερ οΐ Μαυρούβιοι μελανόχροοι, άλλά λευκοί

τε λίαν τά βώματα και τάς κόμας ξανθοί, ταϋτα μεν

δη ώδε πη έχει.

«ο Σολόμων δε Μαυρουβίων τε τους Συμμάχους δωρη- 30

βάμενος χρημαβι μεγάλοις καΐ πολλά παρακελευβάμενος

παντί τω βτρατώ ές όρος το Αύράβιον ως ές μάχην

διατεταγμένος άνέβαινεν, οΐόμενος έκείνη τη ημέρα

τοϊς τε πολεμίοις διά μάχης ϊέναι και άπ' αυτών δια-

13 οί. 478, 1

3 ταμονγαάιν Ρ] τά μούγαδιν V, Χαμάγονδιν Ο, Τΐιβορη.

I 206, 8 βοιίοϋ : τά? έν Μονγαδι/ πιδιάβας | τω δριι ΡΟ] τό

δρος V || 7 μηδί] μη δ£ βοάά. || 8 οι οπι. Ο | ταύτη] ταύτην Ο \\

II ωκηντο οπι. Ο || 12 αολομωνί Ο || 13 έρρέ&η Ρ || 16 ταύτης]

ταύτη V || 19 πη V] πως ΡΟ || 21 παραχιλεναάμινος ΡΟ] παρα-

οχινααάμενος V]] 22 ά>5 οπι. Ο | μάχην] έν μάχη V || 24 άπ'

οοάά.] Ιπ' Μ&14γ. | αντών ΥΡ] αντον Ο
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ΆΐΊαβΊχρίνεβ&κι, όπη αν η βουλομένη τΐι τύχη. ου γαρ ουν

ονδε τροφάς, ότι μή δλίγας, βφίβι τε και τοις ϊπποις

32 τοις βφετέροις οί βτρατιώται έπήγοντο. πορεν&έντες

δε έν δνβχωρία πολλή πεντήκοντα μάλιβτα βταδίονς

33 ηνλίβαντο. τοβαντην τε όδόν ές ήμέραν έκάβτην 5

άννοντες έβδομαϊοι άφικνοννται ές χώρον, εν&α φρον-

ριόν τε παλαιδν ήν και ποταμός τις άένναος. "Ορος

Άβπίδος ττ\ βφετέρα γλώββη καλονβι Λατίνοι τον

34 χώρον. ένταν&α βφίβι βτρατοπεδενεβ&αι ήγγέλλοντο

οί πολέμιοι, χαΐ επειδή εν τω χωρίω τοντφ έγένοντο ίο

πολίμιόν τε ονδεν άπήντα, βτρατοπεδενβάμενοι, καϊ

ώς ίς μάχην παραβκεναβάμενοι αυτόν εμενον, ημερών

3δ τε αντοίς ένταϋ&α τριών χρόνος έτρίβη. ώς δε οϊ τε

πολέμιοι τό παράπκν βφίβιν εκποδών ϊβταντο και τά

επιτήδεια έπελελοίπει , έν&νμιον ΣολόμωνΙ τε και τη «

βτρατια πάθη έγένετο, ώς άρα τις προς Μανρονβίων

36 τών ί,νμμάχων έπιβονλή ές αντονς γίνοιτο' οϊ γε,

καίπερ ονκ άμελετήτως της ίν Ανραβίψ πορείας έχον

τες, έπιβτάμενοί τε, ώς τό εΙκός, όβα τοϊς πολεμίοις

βεβονλευμένα έτνγχανεν, ες έκάβτην μεν αύτοΐς ήμέραν ϊο

λά&ρα έπειγόμενοι, ωβπερ έλέγετο, πολλάκις δε και

καχαβκοπής ένεκα ές αντονς προς 'Ρωμαίων βταλέντες,

ονδεν άγγεΐλαι υγι^ς έγνωβαν, όπως δή μή προμα-

δόντες τροφάς τε βφίβιν ές χρόνον πλείω έχοντες ές

όρος τό Ανράβιον άναβαίνοιεν καϊ τά άλλα παραβκευά- α

37 βαιντο όπη άριβτα εβεβ&αι έμελλεν. όλως δε ενέδραν

2 «αϊ τοις V] τοίς οία. Ρ || 3 έπήγοντο] έχιίγοντο V, ήπιί-

γοντο Ο || 4 ίέ οπι. Ο || 5 τι Ρ] οπι. V, 81 Ο || 7 ήν οπι. Ο ||

8 Χατΐνοι χαΧονβι ΡΟ || 12—481, 3 π>5—φύαι οπι. V \\ 15 έπι-

ΧΐΧοίπει Ο \ βολομώνί Ο | τϊ οπι. Ο || 18 ανοαοία Ο || 20 ήμέραν]

την ήμέραν Ο || 21 έπιιγόμενοι] ξυγγενόμινοιΐ | 25—26 χαρα-

Οχινάαοιντο Ρ
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βφίβι προς άνδρων ζνμμάχων γεγενηβ&αι νποτοπή-

βαντες ές δέος ήλ&ον, λογιζόμενοι ώς άπιβτοι λέγονται

είναι Μανρούβιοι φύβει, άλλως τε ήνίχα 'Ρωμαίοις η Β 468

άλλοις τιβΐ %νμμαχονντες έπϊ Μανρονβίονς βτρατεύον-

6 ται. ων δή έν&νμη&έντες, αμα δε χαϊ λιμω πιεζό- 38Ρ268

μενοι, έν&ένδε τε χατά τάχος άναχωρονβιν άπρακτοι

χαι ές τό πεδίον άφιχόμενοι χαράχωμα έποιήβαντο.

Μετά δε Σολόμων τον βτρατοϋ μοίράν τινα φν- 39

λαχης ενεχα ίν Νονμιδία χαταβτηβάμενος (χειμων γάρ

ίο ήδη -ην) ξΰί> τοις έπιλοίποις ές Καρχηδόνα ψι. εν&α 40

εχαβτα διείπέ τε χαϊ διεχόβμει, οπως αμα ήρι

άρχομένω πλείονι παραβχενΐι χαϊ, ί]ν δύνηται, %νμ-

μάχων Μανρονβίων έχτδς ίπΐ το Ανράβιον αν&ις

βτρατενοι. αμα δΐ χαϊ Στρατηγούς τε χαι · βτρα- 41

ιδ τιάν αλλην χαι νηων βτόλον έπϊ Μανρονβίονς έ%ηρ-

τύετο, οΐ ίν ΣαρδοΙ ττ} νήβω ΐδρννταΐ' αντη γάρ ή 42

νηβος μεγάλη μεν έβτι χαι άλλως εύδαίμων, ές τάς

δύο μάλιβτα της Σικελίας χατατείνονβα μοίρας (ήμε

ρων γάρ δδον εϊχοβιν εύζώνω άνδρΐ το της γης περί-

2ο μετρον έχει), 'Ρώμης τε χαϊ Καρχηδόνος έν μέβω χει-

μενη προς Μανρονβίων των χαύττι ώχημένων πιέζεται.

Βανδίλοι γάρ τό παλαιδν ές τούτονς τονς βαρβάρονς 43

όργή χρώμενοι δλίγονς δη τινας βνν ταΐς γνναιξ,Ιν ές

Σαρδώ πέμψαντες ένταν%·α εϊρί,αν. χρόνον δε προϊόν- 44

25 τος τά 'όρη χαταλαμβάνονβιν, α Καρανάλεως έγγύς

πού έβτι, τά μεν πρώτα λτ\βτείας έχ τον αφανούς ές

1—2 νποτοπάβαντες Ο || 3 είναι μανροναιοι Ρ] μανροναιοι

είναι Ο || 4—5 ΰτρατενωνται Ο || 8—21 μετά—πιέζεται Οτη. V

9 νονμηδία Ο || 14 χαϊ Ρ] χαϊ οτα. Ο || 21 των] δε των Ο

22 βανδίλοι Ο || 23 ξνν ΡΟ | γνναιξί Ο || 23—24 ίο ααρδώ V

Γβο. πι. Β,άάίίνιηι ββΐ ίη Ρ, οτα. Ο || 24 εϊρξαν V] ήρξαν ΡΟ

26 χαρνάλεως Ο || 26 πού] πή Ο \ άψανονς νθ] έμφανονς Ρ

Ρβοοορπή, Βά. Η&11Γ7. I· 31
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τους περιοίκους ποιούμενοι, έπεί δε ούχ η~66ον έγέ-

νοντο τ) τριβχίλιοι, και ες τούμφανες κατα&έοντες, λαν-

Β 469 &άνειν τε ηκιβτα άί,ιοϋντες άπαντα έληίξοντο τά έχείντ]

χωρία, ΒαρβαριχΙνοι προς των έπιχωρίων καλούμενοι.

45 έπΐ τούτους τους Μαυρουβίους ό Σολόμων έν ι

τούτω τω χειμωνι τον ϋτόλον ητοίμαξε. ταντα μεν

ονν έν Λιβύη έφε'ρετο τηδε.

ιδ'. Έν δε Ιταλία χατά τονς χρόνους τους αυτούς

τάδε γενέβ&αι τετύχηχε. Βελιβάριος έπι Θευδ&τόν τε

χαϊ το Γότ&ων ε&νος προς Ίουβτινιανοϋ βαβιλέως ίο

έβτέλλετο, χαταπλεύβας δε ές Σιχελίαν ταύτην δή την

2 νηϋον πόνω ονδενι εβχεν. οντινα δε τρόπον, έν τοις

οπιβ&έν μοι λόγοις λελέζεται, 'ότε με ό λόγος ές των

3 Ιταλικών πραγμάτων την ίβτορίαν άγει. νϋν γάρ μοι

ούχ 'άπο τρόπου εδο%εν είναι Σύμπαντα άναγραψάμενον α

τά έν Λιβύη ζυνενεχ&έντα ούτω δη έπΐ τον λόγον

4 τον άμφΐ Ίταλίαν τε καΐ Γότ&ους Ιε'ναι. τον μεν ούν

χειμ&να τούτον Βελιβάριος μεν έν Συρακούβαις, Σο-

5 λόμων δε έν Καρχηδόνι διέτριψε. χαϊ τέρας έν τφδε

τφ £τει ζυνηνέχ&η γενέβ&αι δεινότατον. ό γάρ ήλιος ίο

αχτίνων χωρίς την αΐγλην, ωβπερ ή βελήνη, ές τού

τον δη τον ένιαυτον άπαντα ήφίει, έχλείποντί τε έπι

Ρ 269 πλεΐΰτον έωχει, την άμαρυγην την αυτού ού χα&αράν

19 οϊ. Μΐοϊι. δ^ΓΓ· Ρ- I93· Ββ,Γ-ΗβϋϊΓ. ρ. 82. Οβάτβη. I 650, 8.

ΖαΛ. 209, 18. 372

2 χαϊ] ώς Ο || 3 έΧηίξαντο Ρ || 5 αοΧομών Ο \\ 5—6 έν τούτω

τω χειμώνι τόν βτόΧον V] τόν ατόλον έν τούτα τώ χειμώνι Ρ,

τούτω τώ χειμώνι Ο \\ 8 ίέ] δε τή Ο \ χρόνους τονς αντονς V]

αύτονς χρόνους ΡΟ || 9 9ευδάτον ΎΟ || 11 7] τβ ΡΟ \ ές αι-

χεΧίαν ΡΟ] έν βιχελία V || 12 νήαβον Ρ || 13 δπιο&έ Ρ | Χόγοις Ρ]

οπι. νθ | οτ£ νΡ ρΓ. πι. βί Ο] οτι Ρ οογγ. || 14 &γοι ΡΟ || 18 §ε-

Χιβάριον ΒπρβΓβΟΓ. ϊί1 1| 18—19 αοΧομών Ο || 23 αύτον 00(1(1.
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ούδε ηπ;ερ εΐώ&ει ποιούμενος. ου τε ζυμβήναι 6

τοϋτο τετύχηκεν, ούτε πόλεμος ούτε λοιμός ούτε τι

αλλο ές θάνατον φέρον τούς ανθρώπους άπέλιπε.

χρόνος δε ην, δτε δέκατον ετος ΊουβτινιανΌς την βα- »· 536/7

5 βιλείαν είχεν.

"Αμα δε ήρι άρχομένφ , δτε οί ΧριβτιανοΙ έορτήν »· 536 7

ήγον, ην δή Παβχαλίαν καλοϋβι, βτρατιώταις βτάβις

εν Λιβύη ένέπεβεν. η δπως τε έφύη και ές δ τι έτε- Β 470

λεύτηβεν, έρών έρχομαι, έπειδή ΒανδΙλοι ήββή&ηβαν 8

ίο τη μάχη, ωβπερ μοι εμπροβ&εν εί'ρηται, οί 'Ρωμαίων

βτρατιώται τάς αύτών παϊδάς τε και γυναίκας έν γα

μετών έποιήβαντο λόγω. ή δε αυτών έκάβτη τον 9

άνδρα ένηγε των χωρίων της κτη'βεως μεταποιείβ&αι,

ών αύτη πρότερον κυρία έτύγχανεν ούβα, ούχ δβιον

15 λέγουβα είναι, εΐ Βανδίλοις μεν ζυνοικοϋβαι τούτων

άπώναντο, τοις δε αυτούς νενικηκόβιν ές γάμον

έλ&οϋβαι ούτω δη τών βφίβιν υπαρχόντων βτερή-

βονται. ταϋτα δ\ οί βτρατιώται έν νφ έχοντες Σολό- 10

μωνι εί'κειν ούκ ωοντο χρηναι τά Βανδίλων χωρία ες

2ο τε το δημόβιον καΐ ές τον βαβιλέως οίκον έ&έλοντι

άναγράψαβ&αι, φάβκοντί τε ως τά μεν ανδράποδα και

τά αλλα πάντα χρήματα τοις βτρατιώταις ές λάφυρα

Ιέναι ούκ άπεικός είναι, γην μέντοι αντην βαβιλεΐ τε

και τη 'Ρωμαίων άρχη προβήκειν, ηπερ αύτούς έί,έ&ρεψέ

25 τε και βτρατιώτας καλεΐβ&αί τε καΐ είναι πεποίηκεν,

ούκ έφ' ώ βφίβιν αύτοίς τά χωρία κεκτηβονται, δβα

1 ανμβήναι Ρ || 2 λοιμός] λιμός Ρ || 3 φέρων Ρ || 4—5 την

βααιλείαν ΎΡ\ τής βααιλείας Ο || 7 ατρατιώταις V] ατρατιω-

των ΡΟ || 9 βανδίλοι Ο || 10 ρωμαίων V] ρωμαίοι ΡΟ || 11 τάς]

τονς Ο || 13 *τήβεως~] χτίαεως V || 15 λέγονααι Ο || 19 εΐχειν]

τ,χειν V || 20 τό] τόν Ρ | έ&ελοντϊ Ο | 21 ώϊ &1)β88β πιβ,ίίπι, β,άηοΐαΐ

ΟΙΐΓΪβί || 25 πεποίηχε V || 26—485,11 ονχ—καΐ οπι. V

31*
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αν βαρβάρους επιβατεύοντας της 'Ρωμαίων βαβιλείας

άφέλοιντο, άλλ' έφ ω ές το δημόβιον ταϋτα Ιέναι,

δ&εν βφίβι τε Συμβαίνει χαϊ τοις άλλοις άπαβι τάς

11 βιτήΰεις κομίξεο~&αι. αύτη μεν της βτάβεως αίτια

ζυνέπεβε μία. χαϊ ετέραν δε τινα %υνηνεχ&η γενέβ&αι 5

τοιάνδε, ί) ονδέν τι ή'ββον, εΐ μή και μάλλον, άπαντα

12 ξννταράξαι τά έν Λιβύη πράγματα ΐΰχνβεν. έν τω

'Ρωμαίων βτρατοπέδω της Αρείου δόζης ονχ η'ββον

η χίλιους βτρατιώτας είναι ζυνέπεβεν ων δη οΐ πολλοί

βάρβαροι ή~6αν και αυτών τίνες έχ τοϋ Έρούλων ίο

13Β471 έθνους, τούτους δη οί των Βανδίλων Ιερείς ές τήν

δτάοΊν τά μάλιβτα ωρμων. ου γαρ βψίβιν %ν δυνατά

τω &εω έϊ,οβιοϋβ%-αι τά εΐω&ότα, αλλά άπεχέχλειντο

14 και μυβτηρίων χαϊ Ιερών απάντων, ου γάρ εί'α βαβι-

λεύς Ίουβτινιανος άνδρα Χριβτιανον ού μεταλαχόντα 15

δόζης όρ&ής ή βαπτίβματι η αλλω τω μυδτηρίφ χρη-

15 β&αι. μάλιβτα δϊ αύτους ή Παβχαλία εορτή ξυνί-

τάραξε, κα%·' ην ού% οίοί τε έγίνοντο τά βφέτερα

αυτών παιδία τω &είω βαπτίζειν λουτρω, ί) άλλο τι

16 έργάξεβ&αι ες ταύτην δή τήν έορτήν αγον. ωβπερ δε 2ο

ούχ Ικανά ταΰτα τω δαιμονίω διαφ&εϊραι τά 'Ρωμαίων

πράγματα έν βπουδτι εχοντι, ζυνέπεβέ τι καΐ άλλο

17 τοις τήν βτάβιν μελετώβιν έφόδιον. τούς γάρ Βαν-

δίλους, οϋς Βελιβάριος ές Βυξάντιον ήνεγκε, χατεβτή-

Ρ 270 βάτο βαόιλεύς ές καταλόγους ιππικούς πέντε, οπως έν α

πόλεδι ταϊς έφαις τον άπαντα Ιδρύβωνται χρόνον οΰς

και Ίουότινιανούς Βανδίλους καλέβας έκέλευβε |νν

18 ναυβίν ές την ε'ω κομίξεβ&αι. τούτων δή των Βαν-

5 μία Ο] οπι. Ρ || 7 τά ΟΜ. Ο || 13 άλλ' άπέ*λιιντο Ο Ι

18 έγένοντο Ο || 19 παιδία] παιδίω Ο \ Άλο τι Ο] άλλότι Ρ (

27 Ιουστινιανός Ο
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δίλων βτρατιωτών οί μεν πλεΐβτοι ές την ε'ω άφίκοντο

και τούς καταλόγους πληροϋντες, ές ους διατετάχαται,

άχρι τούδε έπΐ Πέρδας βτρατενονταί' οί δε άλλοι,

άμφι τετρακοβίους 'όντες, έπεί έν Αέββω έγένοντο, κε-

κολπωμένων βφίβι των Ιβτίων τούς ναύτας βιαβάμενοι

Πελοποννηβψ προβέβχον. έν&ένδε τε άπάραντες ές 19

Αιβύην κατέπλευΰαν εν χωρίω έρήαω, ου δη τάς ναϋς

άπολιπόντες χαΐ βυδκευαβάμενοι ές το ίίρος το Αύρα- Β 472

βιον χαΐ ές Μαυριτανίαν άνέβηβαν. οϊς έπηρμένοι 20

οί βτρατιωται, ο'ις ήν έν έπιμελεία ή βτάβις, έτι

μάλλον ζυνίβταντο 'έν βφίβιν αύτοΐς. χαΐ λόγοι τε 21

πολλοί περι τούτου χαϊ όρκοι ήδη έν τω βτρατοπέδω

έγίνοντο. έπειδη τε τήν έορτην αγειν εμελλον, άχ&ό-

μενοι τη κωλύμη των Ιερών οί Άρειανοϊ βφόδρα

ένέκειντο.

"Εδοί,έ τε αύτων τοις κορυφαίοις έν τω Ιερω τη 22

πρώτη της εορτής ημέρα, ην μεγάλην καλοϋβι, Σο- Μιη.'δδβ"

λόμωνα χτεΐναι. και ελα%όν γε ούδενος τοϋτο δή 23

έζενεγκόντος το βούλευμα, ατε γαρ πολλών 'όντων

των τα δεινά βουλευομένων ό λόγος περιφερόμενος

ές δυβμενη ούδένα έζέπιπτε, ταύτη τε λαν&άνειν

έί,ίβχυβαν, έπεί καϊ Σολόμωνος οί πολλοί δορυφόροι

τε καϊ ύπαβπιβταΧ και των οίκετών οί πλεΐβτοι ές

ταύτην δή τήν βτάβιν %υνετετάχατο τη των χωρίων

έπι&υμία. ήμέρας δε ήδη της κυρίας παρούβης 24

16 ΒΑππάΙ; ρ. 160

3 πέρσαις Ρ || 6 πελοχονήαω Ο | ές Ρ] έπϊ Ο || 8 ανα-χενα-

αάμινοί] ξνγχείεναάμενοι Ο || 13— 14 άχδόμενοι ΡΟ] άχ&όμενοί

ΜΤ Β 17—18 αολομ&να Ο || 18 δη οπι. Ο || 21 ούδένα] ούδένιΟ\\

22 έξίοχνοαν V] έζίαχνοεν ΡΟ \ αολομωνος Ο
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Σολόμων μεν έν τω Ιερώ έκά&ητο, μακράν των αύτοϋ

25 άπολελειμμένος κακών, έδελ&όντες δε οίς τον άνδρα

τούτον κτεΐναι έδέδοχτο, νενμαβί τε άλλήλοις έγχελεν-

βάμενοι, των ξιφών ηπτοντο, εδραβαν μέντοι ονδεν,

τ\ τά τελούμενα τηνικαύτα έν τω Ιερώ αΐβχννόμενοι, 5

ή διά την τον βτρατηγού δό£,αν έρν&ριώντες, η χαί

20 τι θείον αύτούς διεχώλνβεν. έπειδή δε τά τε Ιερά

εκείνη τη ήμερα ήβκητο ηδη χαί οϊκαδε έχομίξοντο

εκαβτοι , αλλήλους η^ιιωντο οΐ βταόιώται ατε μαλθα

κούς ούχ έν δέοντι γεγενημένους, χαϊ αύθις άπετί- ίο

27 θεντο ές τήν έπιούβαν το βούλευμα, ομοίως δε καϊ

Β 473 τι] ΰβτεραία διαγεγονότες άπρακτοι έχ τού Ιερού άνε-

χώρηβαν, ες τε τήν άγοράν έλθόντες άλλήλοις έχ τον

έμφανονς έλοιδορούντο , αύτός τε εχαβτος μαλθαχόν

τε τον πέλας χαί της εταιρίας διαλυτών άποκαλών την η

28 £ί? Σολόμωνα αΙδω δνειδίζειν ούχ άπη%ίου. διο δί\

ούκέτι άκίνδυνον βφίβιν φόντο εβεβθαι την έν Καρ-

χηδόνι διατριβην ατε ές το παν έζενεγχόντες το βού-

29 λευμα. οΐ μεν ούν πολλοί της πόλεως εξω χατά τάχος

γενόμενοι τά τε χωρία έληίξοντο χαί Αίβυβιν οϊς αν μ

έντύχοιεν ως πολεμίοις έχρώντο' οΐ δε άλλοι έν τη

Ρ 271 πόλει διαμείναντες ου παρείχον αίβθηβιν ί\ς ειχον

αύτοι γνώμης, άλλ' άγνοεΐν τά βεβουλευμενα προβε-

ποιούντο.

30 Σολόμων δε άχούβας 'όβα προς των βτρατιωτών μ

έν τη χώρα έπράββετο, ές θόρυβόν τε πολύν έμπεβών

1 βοίομων Ο || 1—2 των αντον αποΧεΧειμμίνος ΤΤ] &πο-

ΧεΧειμμένος των οίκείων Ο || 2 εΙαεΧΦόντες ΡΟ | 3 νίύματί Ο |

7 αντονς διεχώΧναεν νΡ] έχώΧναεν αντονς Ο Π 11 είς Ο \

14 έΧοιδορονντο ΎΡ\ 8ιεΧοι8ορονντο Ο || 16 ίταιριας ΥΟΛ Εται

ρείας Ρ | διαΧντην ΡΟ || 18—19 βούλευμα] βονλημα Ο || 20 αϊ» 70]

ΟΜ. Ρ || 25 ΰοΧομών ΡΟ
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τοις έν τή πόλει έγχελευόμενος ούχ άνίει ες εϋνοιαν

τήν βαβιλέως παραχαλών. οί δε χατ' αρχάς μεν ινδέ- 31

χεβ&αι τους λόγους έδόχονν, ήμέρα δε τή πέμπτη,

έπεί τούς έ%εληλυ&ότας έν βεβαίω τνραννείν ήχονβαν,

5 ές τον Ιππόδρομον ζυλλεγέντες ες τε Σολόμωνα χαΐ

τονς άλλους άρχοντας άνέδην ϋβριξον. έν&α δή προς 32

Σολόμωνος βταλεις Θεόδωρος ό Καππαδόχης παρηγο-

ρεϊν τε χαΐ τι&αβΰεύειν αυτούς ένεχείρει, ούδέν τι

έπαΐοντας των λεγομένων, ήν δέ τις Θεοδώρω τούτω 33

ίο δνβμένειά τε χαΐ έπιβουλής ύποψία ές Σολόμωνα. δώ 34

δή οί βταβιωται βτρατηγόν τε αυτόν βφίβιν αΰτίχα

τή βοή έψηφίβαντο, χαΐ \ύν αύτώ βιδηροφοροϋντες

χαΐ %·ορνβω πολλω χρώμενοι ές το Παλάτιον χατά Β 474

τάχος ήχον. έν&α δή Θεόδωρον μεν έτερον, ος των 35

15 φνλάχων ήγεΐτο, χτεΐνουβιν, άνδρα τής τε άλλης αρε

τής έπΐ πλείβτον ήχοντα χαι διαφερόντως άγα%·ον τα

πολέμια, έπει δε τοϋ φόνου τούτου έγεύβαντο, άπαντα 36

ήδη τον έν ποβιν έχτεινον, είτε ΑΙβυν εϊτε 'Ρωμαΐον,

Σολόμωνι γνώριμον είτε χρήματα έν χερΟΪν έχοντα,

2ο έν%·ένδε τε ές το ληΐζεϋ&αι άπεχώρηβαν, άναβαίνοντες

δε ές τάς οΐχίας, ένθα μή βτρατιώται ήμύνοντο,

άπαντα τά τιμιότατα ήρπαζον, αχρι νύ% τε έπιγενο-

μένη χαΐ μέ%·η τον πόνον διαδεζαμένη χατέπαυβε.

Σολόμων δε ές το Ιερόν, ο έΰτι μέγα έν Παλατίφ, 37

1 οί. Τΐιβορίι. I 203

1 άνίει] άνηχεν Ο || 6 άναίδην ΡΟ || 7 ΣοΧόμωνος] ΥΛο θΐ

ηιιιΐϋβ Β,ΐϋβ Ιοοΐβ ίη Ρ οογγ. ββί: ΰολόμονος \\ 8 τι ΡΟ] οηι. V \\

12 ανν Ρ | σιδηροφορονντες ΎΟ ΤΙιβορΙι.] δορνφορονντες Ρ ||

14 μεν ίτερον Μαΐίτ. ΐη πΐ8,Γ£.] μεν προχερον νΡ, πρότερον

μεν Ο || 15 φνίακων Ρ || 19 αολομωνι Ο || 20 τε] τε καϊ Ο ||

24 αοΧομων Ο
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καταφυγών ελα&εν, εν&α δη καΐ ΜαρτΙνος αύτω άμφι

38 δείλην όψίαν ηλ&εν. έπεϊ δε οϊ βταΰιώται πάντες

έχά&ευδον, έξελ&όντες έκ τον Ιεροϋ ές τη^ν Θεοδώρου

τοΰ έκ Καππαδοκίας οΐχίαν ήλ&ον, ος αυτούς δειπνη-

βαί τε ου τι προ&υμουμένονς ηνάγκαβε, χαΐ ές τον 5

λιμένα διακομίβας ές λέμβον νεώς δή τίνος έβεχόμι-

βεν, δ<? δή ένταϋ&α ΜαρτΙνφ παρεϋκευαβμένος έτύγχα-

39 νεν. εΐποντο δε Προκόπιός τε, ος τάδε ζυνέγραψε,

40 και της Σολόμωνος οικίας άνδρες πέντε μάλιβτα. βτα-

δίους τε τριακοβίους άνύβαντες άφίκοντο ες Μιβούαν ίο

το Καρχηδονίων έπίνειον, και έπεϊ έγένοντο έν τώ

άβψαλεϊ, αύτίκα Σολόμων έκέλευε Μαρτϊνον ές Νου-

μιδίαν παρά Βαλεριανόν τε και των ζυναρχόντων

τους άλλους Ιέναι, πειραβ&αί τε, εί' πως δύναιτο αύ-

Β 475 των εκαβτος των τινας γνωρίμων Στρατιωτών ή χρή- 15

μαβιν η τρόπω έτέρω τω ΰπελ&ών ές εϋνοιαν την

41 βαβιλέως μεταγαγεΐν. καΐ προς Θεόδωρον γράμματα

έπεμπε, Καρχηδόνος τε έπιβτέλλων έπιμελεΐβΟ-αι και

Ρ 272 τά άλλα διέπειν οπη αν αύτώ δοκη δυνατά είναι,

αύτος δε ξύν Προκοπίω παρά Βελιβάριον ές Συρα- ιο

42 κουβάς αφίκετο. απαντά τε αύτώ άγγείλας, οβα έν

Λιβύη γενέβ&αι %υνέπεβεν, έδεΐτο κατά τάχος Ιέναι τε

ές Καρχηδόνα καϊ βαβιλεϊ άμϋναι πάβχοντι προς Στρα

τιωτών τών αύτοϋ τά άνόβια. και Σολόμων μεν

ταϋτα έποίει. α

1 καταφυγών ΎΟ\ διαφυγών Ρ \ ΙΧα&ε Ρ | δη Ο] ΟΜ. 7Ρ ||

2 άμφϊ ΡΟ] έπΐ V \ βταβιώται ΡΟ] βτρατιωται V || 3 έχ οπι. Ο ||

6 νεώς ΡΟ] νη6ς V || 6—7 έαεχόμιβεν νθ] έαεχάμιζεν Ρ || 7 πα-

ρααχευααάμενος Ο \\ 8 δε 7Ρ] δέ οί Ο \\ 9 βοΧομωνος Ο ||

10 μισβοΰαν Ρ, μυα&να Ο || 11 ίιιίνηον ΫΟ || 12—13 νονμη-

δίαν Ο || 13 βαΧΧεριανόν V, βελιβάριον Ο || 14 δνναντο V ||

19 τ&ΧΧα Ρ || 20—21 αυρραχοναας ΎΟ || 23 άμϋναι οοάά. ||

24 αολομών Ο
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ιέ. Οι δε βταβιωται τά έν Καρχηδόνι «πάντα

ληιβάμενοι ες τε το Βούλλης ζυλλεγέντες πεδίον

Στότξαν, των Μαρτίνον δορυφόρων ενα, τύραννον

βφίβιν εΐλοντο, άνδρα &νμοειδή καΐ δραβτη'ριον , έφ'

5 ω τους βαβιλέως άρχοντας έζελάβαντες Λιβύης πάβης

κρατήβονβιν. δ ί£ απαν έζοπλίβας το βτράτενμα, ες 2

δχτακιβχιλίονς μάλιβτα ζννιόν, έπι Καρχηδόνα έπηγεν,

ως τήν πόλιν αντίκα δη μάλα παραβτηβόμενος ονδενΐ

πόνφ. έπεμπε δε καί ές ΒανδΙλους τούς τε έχ Βυ- 3

ίο ζαντίον βύν ταϊς νανβίν άποδράντας χαϊ οβοι ονχ

εΐποντο Βελιβαρίω το 1% αρχής, η διαλα&όντες, ί) οτι

οί ΒανδΙλονς τηνικαντα παραπε'μποντες έν λόγω αν

τονς ονδενΐ έποιήβαντο. ήβαν δε ονχ ήββον η χίλιοι, 4

οΐ ονκ ές μακράν τω Στότζα ες το βτρατόπεδον %νν

15 προ%·νμία ήλ&ον. άφίκετο δε οί καΐ δούλων πολύς

τις όμιλος, και έπειδή έγένοντο Καρχηδόνος έγγνς, 5

επεμψεν δ Στότξας, κελεύων οί ως τάχιβτα παραδοϋ-

ναι την πόλιν, εφ ω κακών άπα&εϊς μείνωβιν. οί δε 6

έν Καρχηδόνι καΐ Θεόδωρος, προς ταντα ϋντικρνς Β 476

2ο άπειπόντες, βαβιλεϊ ωμολόγονν Καρχηδόνα φνλάββειν.

πέμψαντές τε παρ' αντον Ίωβήφιον, των τε βαβιλέως 7

φυλάκων γραμματέα ονκ άφανη γεγονότα και της Βε-

λιβαρίον οΙκίας 'όντα, κατά χρείαν δέ τινα προς αντονς

ές Καρχηδόνα εναγχος έβταλμένον, η%ίουν μη βφ&ς

3 οί. Υιοί. Τοηη. β,ά β,. 541

1 τά οιη. Ο || 2 Βουλής Τΐιβορη. || 4 χαϊ] τε χαϊ Ο || 5 πάοης V]

δίης ΡΟ || 6 «ρατηαωαιν V Τηβορη. || 7 \ννι6ν ΡΟ] ξ,ννον V ||

10 £νν ΡΟ || 11 το οπι. Ο || 14 οϊ] η V || 16 τις οπι. Ο || 19 β·εο-

δόρω Ο || 23 τινά] τινα χαϊ ΡΟ \ προς οπι. Ο | αντονς]

αντον Ο || 24 ήξίον V
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8 περαιτέρω βιάζεβ&αι. Στότζας δε, επεϊ ταύτα η"κον-

ΰεν, Ίωβήφιόν τε αντίκα έκτεινε και ές πολιορχίαν

χα&ίβτατο. κατορρωδήβαντές τε οΐ έν τη πάλει τον

κίνδννον, βφας τε αντονς καϊ Καρχηδόνα Στότζα

έγχειρίβαι Ομολογία διενοοϋντο. το μεν ονν Λιβύης 5

βτρατόπεδον εφέρετο τήδε.

9 Βελιβάριος δε, άνδρας άπολέζας των αντον δορυ

φόρων τε καϊ νπαβπιβτων εκατόν καϊ Σολόμωνα Επα

γόμενος, μια νηϊ ες Καρχηδόνα κατεπλενβε περϊ λύχνων

Ρ 273 άψας, ήνίκα την πάλιν οΐ πολιορκονντες όφίβιν έγχειριεΐ- ίο

β&αι τη νβτεραία έκαραδόκονν. έν έλπίδι τε χαντα

10 έχοντες την νύκτα έκείνην ηύλίβαντο. έπεϊ δε ήμερα

τε έγεγόνει και Βελιβάριον παρεΐναι εμα&ον, λύβαν-

τες ως τάχιβτα το βτρατόπεδον αΐβχρως τε και κάβμω

11 ονδενϊ ές φνγήν ωρμηντο. Βελιβάριος δε τον Στρατού »

άμφι διβχιλίονς άγείρας καϊ αντονς ές εννοιαν την

βαβιλέως λόγοις τε δρμήβας και χρήμαβι πολλοίς

έπιρρώβας την δΙω%ιν έπϊ τούς φεύγοντας έποιήβατο.

12 καϊ αντονς ές Μέμβρηβαν πάλιν καταλαμβάνει, πεντή

κοντα καϊ τριαχοβίοις βταδίοις Καρχηδόνος διέχονβαν. ίο

13 ίν&α δή εκάτεροι βτρατοπεδενβάμενοι ές μάχην παρε-

Β 477 βκενάζοντο, οΐ μεν άμφϊ Βελιβάριον ές ποταμόν Βαγρά-

δαν, οΐ δε έτεροι έν χωρίω νψηλω τε καϊ δνβχόλψ τΌ

14 χαράκωμα ποιηβάμενοι. ές γαρ την πάλιν ούίί'τίροι

7 οϊ. Μβ,ΓοβΙΙ. Οοιη. αά 8,. 535. ΙοΓάαη. Κοιη. 370

1 περετέρω ΗΐιρβΓβΟΓ. αι Ρ || 3 χατωρρωδήοαντες Ρ || 6 έγχει-

ρίααι νΡ] ενχερή Ο || 7 αντον οοάά. || 8 ίχατον Μο οπηίϋΐ; βΐ

β,ηΐβ των ροηϋ Ρ \ αολομώνα Ο || 13 τε ΡΟ] οιη. V | ίμα&ον ΡΟ]

ΪΧεγον V || 16 αντονς ές εΰνοιαν ΎΟ] ές εϋνοιαν αντονς Ρ |

την] τοίς Ο || 17 δρμήβας] όμόβας Ο || 19 αντονς ΡΟ] αντονς

μεν V | μεμβρηα&ν Ο, Μίμβρεοαν ΤΚβορΙι. || 22—23 Βαγράύαν]

βαγραδ&ν Ο || 24 ονδέτεροι] ονά' ΙΙτεροι V
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είβελ&εϊν εγνωβαν, επεϊ άχείχιβχος ουβα έτύγχανε. χη 15

(5έ νβτεραία χα&ίβταντο ές την ξνμβολην, οΐ μεν 6%α-

ΰιώχαι πλή&ει τω βφετέρω πιβτεύοντες, οί δε άμφΐ

Βελιβάριον άτε αφρόνων χε χαϊ άβτραχηγήχων ΰπερ-

5 φρονοϋνχες των πολεμίων, α δη Βελιϋάριος χαΐς χών 16

βτρατιωτων διανοίαις έναπο&έβ&αι βουλόμενος βεβαίως

απαντάς ζνγχαλέβας ελεζε χόδε ,^Ελπίδος μεν χαΐ

,,εύχής ήββον, άνδρες βνβτρατιώται, βαβιλεΐ χε χαΐ

,^Ρωμαίοις χα πράγματα έχει. ές ζνμβολήν γαρ τανϋν 17

ίο ,,ηχομεν, ίξ 5^5 ούδε χο νιχάν άκλαυβχον εί,ομεν, έπι

,,ξνγγενεϊς χε χαΐ ζυνχρόφονς βχραχεύονχες. εχομεν 18

„<ίε χοϋ κακόν παραψυχην χήνδε, οϊς γε ου της μάχης

,,αρχονχες αύτοι, άλλ' αμυνόμενοι ές τον κίνδννον

„κα%ιβτάμε%·α. 6 γαρ ές χους φιλτάχους χήν έπιβου- 19

15 „λην ποιηβάμενος κάί χο ζυγγενες διαλύβας οϊς εδρα-

,,βεν, οϋ προς χων φίλων, ην άπόληχαι, δνήβχει, άλλ'

,,έν πολεμίου γεγονώς μοίρα χοΐς ηδιχημένοις έκχίνει

,,χήν δίχην. πολεμίους δε χαϊ βαρβάρους καΐ ο τι 20

,,άν τις εί'ποι δεινότερον είναι δείκννβι τους εναντίους

ίο ,,ού Λιβύη μόνον υπο ταϊς τούτων χερβίν ές λείαν

„έλ&οϋβα, οΰδε οΐ ταντην οίχονντες ού δέον παρ'

,,έχείνων άνηρημένοι, άλλα και Ψωμαίων βτρατιωτων

,,πλη&ος, ους οί δυβμενεΐς ούτοι κτείνειν έχόλμηβαν,

,,μίαν αύτοϊς αΐτίαν την ές την πολιτείαν έπιχαλέβαν-

ϊ5 „τες εννοιαν οϊς νυν χιμωροϋνχες έπ' αύχούς η"κομεν,2ΐΒίΊ8

1 έβίλ&ιϊν ΡΟ | οναα έτνγχανινΡ] έτνγχανιν οναα Ο || 2—3

αταβιώται νθ] ατρατιώται Ρ [| 4 άστρατηγητων] άστρατήγων Ο ||

5 των} αντών Ο || 6 βιβαίως έναπο&έα&αι βονλόμινος ΡΟ ||

7 τάδε V] τοιάδε ΡΟ || 8 ζννατρατιωται Ο || 11 τι οιη. Ο | βνν-

τρόφους Ρ || 12 οί? νθ] ης Ρ, αηάβ 01β,88βη οοηϊβοβπιΐ ως ||

16 προς] προ V \ όιπώΧηται V | &νήαχη ν\\ 17 ίχτίνεϊ] έχτείνη Ο ||

19 εΐπη Γ || 21 ού δέον] ούδε οί V || 23 οί ·Ρ ρΓ. πι. θΐ Ο]

Ον ΥΡ ΟΟΪΤ.
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,,δνβμενεΐς είχότως τοις πάλαι φιλτάτοις γενόμενοι,.

22 ,,φύβει μεν γάρ ούδένες των πάντων άν&ρώπων

,,οίχείως αν η ίναντίως άλλήλοις εχοιεν, αϊ δε πράξεις

,,ίχάβτων η τω δμοτρόπω ες ξυμμαχίαν ζυνάπτονβαι

,,τ) τω διαλλάββοντι της γνώμης ίς το δυβμενες διαχρί- $

,,νουΰαι φίλους, άν ούτω τύχοι, ί) πολεμίους άλλήλοις

23 ,,ποιοϋβιν. ως μεν ουν έπ' άν&ρώπονς άνοβίονς τε

,,χαΐ πολεμίους βτρατεύομεν, Ιχανώς έχετε, ώς δε χα-

,,ταφρονεΐβ&αί είβι παρ' ημών άξιοι, έγώ δηλώβω.

24 ,,δμιλος γάρ άν&ρώπων ού νόμω βυνιόντων , άλλ' έχ ίο

,,τον άδίχου ξυνειλεγμένων άνδραγα&ίξεβ&αι ηχιβτα

,,πέφυχεν, ουδαμώς της αρετής τω παρανόμω ξννοιχίζε-

,,β&αι δυναμένης, άλλ' αεί τών ούχ οβίων άφιβτα-

26 ,,μένης. ού μην ούδε την εΰχοβμίαν φνλάξουβιν ούδε

26Ρ274„τών ύπο Στότξα παραγγελλομένων άχούβουβι. τυραν- ι&

,,νίδα γάρ άρτο χα&ιβταμένην χαΐ οϋπω την τον &αρ-

,,βεϊν έξουβίαν λαβοϋβαν ύπεροράβ&αι προς τών άρ-

27 ,,χομένων άνάγχη. ούτε γάρ εύνοία τετίμηται, έπεί

,,μιβεϊβ&αι η τυραννϊς πέφυχεν, οντε φόβω άγει τούς

,,ΰπηχόους ' άφείλετο γάρ αυτής τήν παρρηβίαν το δε- ϊο

28 ,,διέναι. άρετης δε χαι εύκοβμίας άπολελειμμένων

,,τών πολεμίων ήββαβ&αι πρόχειρον. πολλω τοίννν,

,,οπερ είπον, τω χαταφρονηματι έπι τούβδε ημάς τούς

29 ,,πολεμίους ϊέναι προβήχει. ού γάρ τω πλή&ει τών

,,μαχομένων, άλλά τάξει τε χαι άνδρία φιλεΐ διαμε- α

,,τρεϊβ&αι το τοϋ πολέμου χράτος."

1 πάλαι ΡΟ] οπι. V \ γινόμενοι] γίγινημένοι Ρ, γινόμενοι Ο ||

3 η οπι. V || 4 αυνάπτονβαι Ρ || 6 άλΧήίοις V] άΜήΙονς ΡΟ ||

8 ίχετι 70] ΐχομεν Ρ || 10 ξ,ννιόντων ΡΟ || 14—21 ονδϊ τών—

ΰεδιέναι οπι. 7.11 23 ήμ&ς V] ύμ&ς ΡΟ || 24 τω ΡΟ] οπι. V ||

26 άνδρεία Ο || 2δ—26 διαμερείαϋ-αι V
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Βελιβάριος μεν τοβαντα εϊπε. Στότξας δε παρε- 30

χελεύβατο ώδε ,"Λνδρες, οΐ ξνν έμοι της ές 'Ρωμαίονς

,,δονλείας έξω γεγένηβ&ε, μηδείς ύμών νπερ της έλεν- Β

,,%-ερΙας άπαζιούτω %νηβχειν , ής άνδρίφ τε και τι)

,,άλλτι αρετή τετνχήχατε. ον γάρ οντω δεινον το τοις 31

,,καχοίς ξ,νγγηράδκοντα τελεντηβαι τον βίον ώς μετά

,,τήν των δνβκόλων έλεν&ερίαν αύ&ις ες αύτά έπανή-

,,κειν. δ γάρ έν μέβω χρόνος της απαλλαγής γεύβας 32

,,χαλεπωτέραν, ως γε το είκος, την βνμφοράν άπεργά-

,,ξεται. τούτων δε τοιούτων όντων έπάναγχες νμας 33

,,άναμνηβ&ηναι μεν ώς ΒανδΙλονς τε και Μανρονβίονς

,,νενιχηχότες αύτοί μεν των έν τοις πολέμοις άπώ-

,,ναβ&ε πόνων, κύριοι δε άλλοι των λαφύρων γεγένηνται

,,πάντων. έκλογίζεβ&ε δε ώς βτρατιώταις ονβιν νμΐν τον 34

,,πάντα αΙώνα δμιλεϊν τοις τον πολέμου κινδύνοις ανάγκη,

,,η νπερ των βαβιλέως πραγμάτων, ην γε αν&ις έχείνω

,,δονλεύητε, η νπερ νμων αντών, ην την έλεν&ερίαν

,,διαβώξητε ταύτην. δπότερον δε άμφοϊν αίρετώτερον, 35

,,τοντο έλε6&αι νμΐν πάρεΰτιν, η μαλ&αχιξομενοις έν

,,τώ ααρόντι, η άνδραγατΗζεβ&αι /3ουλομεΐΌΐ5. αλλά 36

,,μήν χάχεΐνο εΐβιέναι νμας προβήχει, ώς οπλα κατά

^Ρωμαίων άράμενοι, ί)ν νπ αντοϊς εβεβ&ε, ον μετρίων

,,ούδε δνγγνωμόνων δεβποτών πειρα&ήδεβ&ε, αλλά

,,πείβεβ&ε μεν τά άνήκεϋτα, προόέβται δε νμΐν το μη

,,άδίχως άπολωλέναι. ό μεν ονν θάνατος ότω αν

,,ύμών έν τη μάχη άφίζηται ταύτη, δηλονότι ενκλεης

1 είπεν V] παρηνεαε χοά ΡΟ || 4 άνδρεία Ρ ρΓ. Μ. || 5 χοϊς

Οία. Ο || 6 βνγγηράακοντα Ρ \\ 9 ξνμφοράν Ο || 12 πολεμίοις Ρ ||

14 5έ οιη. V \ ονβιν V] οτα. ΡΟ | ήμϊν V || 17 ημών Ρ \ ην)

ην γε Ο || 18 διαβώξητε ΎΟ\ διαβόαζοιτε Ρ || 19 μαλαχιξομένοις ΡΟ ||

21 έαιέναι Ο || 22 νπ ΫΡ] έπ' Ο | ΐβεβ9ε V] ίβηβ9ε ΡΟ ||

23 ξυγγνωμόνων Ο || 26 έν τη μάχη ΥΟ] οιη. Ρ \ άφΐξεταιΥ | δη
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37 ,,εβταΐ' βίος δε κρατηβαβι μεν τών πολεμίων αντό-

,,νομός τε καΐ ταλλα ευδαίμων, ηββημένοις δε πιχρόν

,,μίν αλλο ονχ αν είποιμι, την ελπίδα δε %νμπαβαν

38Β480„£Ϊ5 τον έχείνων ελεον έχων. ή ίβ ζυμβολή ονχ εξ

39 ,,αντιπάλον της δυνάμεως εβται. τω τε γαρ πλή&ει

,,παρά πολν ήββώνται ημών οΐ πολέμιοι και ως ηχιβτα

,,προ&νμονμενοι έφ' ημάς ί'αβιν, ους οΐμαι και τηΰδε

,,ημΐν ενχεβ&αι της έλεν&ερίας μεταλαχεϊν." τοβαϋτα

μεν καΙ δ Στότζας ε'ιπεν.

40 'Ιόντων δε ές τήν %νμβολην των βτρατοπέδων

πνεύμα βκληρόν τε χαι δεινώς λνπηρόν χατ' ίϊψιν ές

41 τονς Στότξα βταβιώτας ένέπεβε. διό δη άί,νμφορον

βφίβιν φόντο είναι την μάχην αντό&ι ποιήβαβ&αι,

δεδιότες μή το πνενμα νπερβιαξόμενον τά μεν των

πολεμίων βέλη έπϊ βφας ί&ννοι, βελών δε τών βφε-

42 τέρων ή ρύμη ως μάλιβτα άναβτέλλοιτο. αραντες ονν

Ρ 275 έγκάρβιοι 'ήεβαν, λογιζόμενοι ώς ην χαί οΐ πολέμιοι,

ως τό εΙκός, μεταβάλλοιντο, οπως δη μή όπιθ&εν νπό

Οψων ένοχλοΐντο, χατά πρόδωπον αύτοίς τό πνενμα

43 εβται. Βελιβάριος δε, έπει αντονς είδε την τά\ιν λιπόν-

τας χαι χόβμω ονδενΐ περιιόντας, αντίκα δη έχέλενε

44 τών χειρών ίχρχειν. ο'ι αμφι Στότξαν ές ταραχήν έχ

τον άπροβδοχήτον καταβτάντες ξϋν αταξία πολλή, ώς

εκαβτός πη έδννατο, ές φνγην ωρμηντο, ές Νονμιδίαν

45 τε άφικόμενοι βννελέγοντο αν&ις. ολίγοι μέντοι αύ-

25 οί. ΤηβορΗ. I 204

λονότι νθ] δήλον Ρ \\ 1 ϊοται ΡΟ] ίατι V || 2 τά Άλλα ΡΟ ||

4 ΡΟ | %χειν V || 6 ήμων] νμων Ο || 8—496, 1 τοβαϋτα—στρά

τευμα οπι. V || 10 ϊί5 Ο || 15 αφάς Ρ || 16 ώ5 Ρ] ίπι Ο \\

17 οι Ο] οπι. Ρ || 21 πιριιόντας Ρ Τηβορπ.] πιριόντας Ο |

25 ζννελέγοντο Ο
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των έν τω πάνω τούτω άπέ&ανον, καϊ αυτών οί

πλεϊβτοι Βανδίλοι ήβαν. δίωζιν γαρ Βελιβάριος ήκιβτα 46

ές αυτούς έποιήβατο, έπεί οί, λίαν τον Στρατεύματος

βραχέος όντος, ίκανον κατεψαίνετο, εΐ βφίβιν οί πο-

5 λέμιοι έν τφ παρόντι νενικημένοι έκποδων βτήβονται.

τοις ίέ βτρατιώταις έδίδον τό χαράκωμα των έναντίων 47Β481

διαρπάβαβ&αι, α'ιροϋβί τε αυτό έρημον ανδρών, εν

ταύθα εύρηνται πολλά μεν χρήματα, πολλαι δε γυναίκες,

ων δη ένεκα 6 πόλεμος κατέβτη δδε. ταύτα Βελιβάριος

ίο διαπεπραγμένος ές Καρχηδόνα άπήλαυνε. και οί τις 48

έκ Σικελίας ηκων άπήγγελλεν ως βτάβις έν τφ ΰτρα-

τοπέδφ έπιπεβονβα τά πράγματα άναβοβεϊν μέλλοι,

τ)ν μη αύτος κατά τάχος βφίβιν έπανήκων την κωλύ-

μην ποιήβηται. καϊ αύτος μεν τά έν Λιβύη οπη έδύ- 49

ΐ5 νατο διαθεμένος καϊ Καρχηδόνα Ίλδίγερί τε και Θεο-

δώρω παραδονς ές Σικελίαν ηει.

01 δε έν Νονμιδία 'Ρωμαίων άρχοντες, έπεί τονς 50

άμφΐ Στότζαν ηκειν τε και ξυλλεγεβ&αι ένταύ&α

η\ουβαν, παρεβκευάζοντο ές παράταζιν, ήβαν δε ηγε-

2ο μόνες φοιδεράτων μεν Μάρκελλός τε και Κύριλλος,

καταλόγου δε ιππικού μεν Βαρβάτος, πεζών δε Τερέν-

τιός τε καϊ Σάραπις. Μαρκέλλω μέντοι επήκονον 51

άπαντες ατε Νουμιδίας τί\ν άρχήν εχοντι. έπεί 52

έν χωρίω Γαζοφύλοις, δνοΐν μάλιβτα ημέραιν δδφ

25 Κωνβταντίνης άπέχοντι, Στότζαν %ύν όλίγοις τιβίν

ήκουβεν είναι, προτερήβαι, πριν τους βταβιώτας απαν

τάς ζυλλεγήναι, βονλόμενος, κατά τάχος έπ' αυτούς

2 βανδίλοι. Ο || 6 τό ^χαράκωμα των έναντίων Ρ] των ίναν-

τίων το χαράκωμα Ο || 7 α'ιροϋβί ϋίηά.] αί'ροναι Ρ, αΐρουαί Ο |

Ιρημον άνδρών Ρ] άνδρών ίρημον Ο || 17 νονμηδία Ο || 21 βαρ

βάτος οοάά. || 23 νονμηδίας Ο || 26 είναι Ρ] οτι Ο
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63 ίπήγε το βτράτευμα. ώς δε τά τε βτρατόπεδα έγγύς

έγεγόνει και ή μάχη εμελλεν έν χερβιν έβεβ&αι, μόνος

δ Στότζας ές μέβονς τούς έναντίους ηκων ελεζε

54Β482τοιάίε ,"Λνδρες βυβτρατιώται, ου δίκαια ποιείτε έπΐ

,,ζυγγενείς τε καΐ βυντρόφονς στρατευοντε^, έπ' αν- 5

,,δρας τε οπλα αΐρόμενοι, οΐ τοΙς κακοίς τοις νμετέροις

,,χαΐ τοις είς νμ&ς άδιχημαβιν άχ&όμενοι βαβιλεΐ τε

65 ,,χαΐ 'Ρωμαίοις πολεμείν έγνωβαν. τ) ού μέμνηβ&ε ως

,,έβτέρηβ&ε μεν των άνω&εν ύμίν οφειλομένων 6υν-

,,τάξεων, άφήρηβ&ε δε των πολεμίων τά λάφνρα, α ίο

,,τών έν μάχαις κινδύνων ά&λα δ τον πολέμον τέ&ειχε

66 ,,νόμος; καΐ τοις μεν της νίκης άγα&οΐς έτεροι τρυφαν

„ές τον άπαντα χρόνον ήζίουν, νμεΐς δε έν οίκετών

57 ,,επεβ&ε μοίρα; εΐ μεν ονν έμοϊ χαλεπαίνετε, πάρεβτιν

,,νμΐν ές τάδε μεν το βώμα τω %νμώ χρηβ%·αι, το δε 15

Ρ 276 „ε§ τούς άλλους διαφνγεϊν μίαβμα' εΐ δέ μοι αϊτίαν

,,ούδεμίαν έπενεγκεϊν έχετε, &ρα ύμίν ύπερ αυτών

58 ,,άνελέβ&αι τά διτλα." ό μεν ούν Στότξας τοβαντα

εΐπεν οΐ δε βτρατιώται τούς τε λόγους ένεδέχοντο

69 και αυτόν πολλΐ) εύνοία ήβπάξοντο. κατιδόντες δε οΐ ϊο

άρχοντες τά γινόμενα βιγϊ] τε ΰπεχώρονν καΐ ές ίερον,

δ έν Γαζοφύλοις ^ι>, καταφεύγουβι. Στότξας δε αμ

φότερα τά βτρατόπεδα ές ?ν ζυλλαβών έπ' αυτούς

ηει. καταλαβών τε έν τω Ιερω καϊ τά πιδτά δούς

απαντάς έκτεινε. 85

24 οί. ,ΓοπΙαη. Εοιη. 369

3 ό ΡΟ] οτα. V || 4 ξ,νατρατι&ται Ο || 5 ξνντρόφονς ΡΟ | έπ']

ές Ο || 6 ήμ,ετίροις Ο \\ Ί ές Ο \ ψ&ς V || 9—10 ξ,νντάζεων Ο \

11 α&λα Ο || 17 αυτών V ΟΙιηβί] αντών ΡΟ, ίοτίβ <ύμώι>>

αντών, οί. 493, 17 || 18 ονν Ρ] ομ. νθ || 23 στρατόπεδα ΎΟ]

στρατεύματα Ρ
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ις'. Ταντα έπεϊ βαβιλενς έμα&ε, Γερμανδν τον

άνεψιον τον αντον, άνδρα πατρίχιον, ές Λιβνην ξΰν

ολίγοις τιβϊν έπεμψε, χαϊ Σύμμαχος δε αύτω και 2

Αόμνιχος, άνδρες εχ βουλής, εΐποντο, ατερος μεν

5 έπαρχός τε χαί χορηγός της δαπάνης έΰόμενος, Αάμνι-

χος δ\ τω πεξω βτρατω έπιβτατήβων. Ιωάννης γαρ

έτελεύτα ηδη νοϋήβας, φ δη έπέχειτο η τιμη αντη. Β

έπειδή τε ές Καρχηδόνα χατέπλευΰαν, τους τε παρόν- 3

τας βψίβι βτρατιώτας δ Γερμανός ήρί&μει χαϊ των

ίο γραμματέων άναλεγόμενος τά βιβλία, ον πάντα άνα-

γέγραπται των βτρατιωτών τά δνόματα, ενριβχε το

μεν τριτημόριον τον βτρατον εν τε Καρχηδόνι χαί

ταίς άλλαις πόλεοΊν ον, τονς δε άλλους απαντάς τω

τυράννω έπΐ 'Ρωμαίους Συντεταγμένους, μάχης μεν 4

15 ουν διά ταντα ούχ %ρχε, τον δε βτρατοπέδον έπεμε-

λεΐτο ως μάλιβτα. λογιβάμενός τε ώς των πολεμίων

Συγγενείς τ) δμοδχήνονς τους έν Καρχηδόνι άπολελειμ-

μένους Συμβαίνει είναι, άλλα τε πολλά επαγωγά παδιν

έφ&έγγετο χαί βταλήναι προς βαβιλέως ές Λιβΰην

εαυτός εφαβχεν, έφ' ω ήδιχημένοις μεν βτρατιώταις

άμυνεΐ, χολάβει δ\ τους αδικίας τίνος ές αυτούς

άρΣαντας. άπερ οΐ βταοΊωται πνν&ανόμενοι χατ δλί- 5

γους αντω προβχωρεϊν ήρχοντο. χαί αύτούς 6 Γερ

μανός τη τε πόλει ξύν φιλοφροβνντ} έδέχετο χαι τά

2 Ααοί. Μίΐτοβίΐ. Οοιη. &ά ν,. 536 (9)

1 ίμ,α&ε νθ] ήκοναι Ρ || 2 τον αντοϋ] τον αντον V, αΰτον Ρ,

αντον Ο ΤΗθορΙι. | & λιβύην ΎΟ ΤΗβορΙι.] οία. Ρ \\ 3—4 καΐ

δόμνιχος ΡΟ] δόμνικος χαί V || 4 μεν] δε Ο \\ 5 ΐπαρχός V]

νπαρχός ΡΟ \\ 6 τω] έν τω Ο || 7 δη Ρ] οώχ. ΎΟ (16 στρα

τοπέδου] Σ άθββί ίη Ρ || 21 άμυνεΐ ϋϊηά.] άμύνη V, άμννειΡΟ,

έπαμννη ΤΙιβορΙι. || 24 τ$ τε πάλει ονα.. Ο ΤΙιβορΙι. | ξ,νν ΥΡ]

ξ,νν πολλή τή Ο, ξ/ον πολλή ΤΙιβορΙι.

ΡϊΟΟϋρΐυβ, θά. Η»αΓ7- I. 32
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πιβτά δούς ίν τιμή είχε, τάς τε βυντάζεις αύτοΐς τον

χρόνου έδίδου, χα·9·' δν έπϊ 'ΡωμαΙονς εν 'όπλοις ήβαν.

6 έπεί δε δ περί τούτων λόγος περιφερόμενος ες απαν

τάς ήλ&ε, κατά πολλούς ήδη τον τυράννου άποταββό-

7 μενοι ίς Καρχηδόνα έβήλαυνον. καϊ τότε δή Γερμανός 5

ίξ αντιπάλου της δυνάμεως έβεβ&αί οΐ προς τούς

εναντίους τήν μάχην έλπίβας τά ές τήν παράταζιν

1%ηρτύετο.

8Ρ277 Έν τούτω δε ό Στότξας τον μεν κακοΰ ήδη αΐβ&ό-

μενος, δεδιώς δε μη οι χαΐ πλειόνων βτρατιωτών τη ίο

484 Βαποβτάβει έτι μάλλον το βτράτενμα έλαββοΰβ&αι ζυμ-

βαίη, διακινδυνεύειν τε έν τω παραντίκα ήπείγετο καί

9 τον πολέμου δξ,ύτερον άντιλαμβάνεβ&αι. και ην γάρ

τις αύτω ίκ των έν Καρχηδόνι βτρατιωτών έλπίς άπο-

βτάβεως πέρι, ωετό τε αύτούς, ήν που βφίβιν αγχιβτα ι»

γένηται, πάνω ούδενι αύτομολήβειν, ές πάντας τήν

έλπίδα έζενεγκών ταύτη τε αυτούς μάλιβτα έπιρρώβας

10 παντι τω βτρατώ έπϊ Καρχηδόνα κατά τάχος ήει. γενό-

μενός τε αυτής 'άπο βταδίων πέντε και τριάκοντα, έβτρατο-

πεδεύβατο της &αλάββης ού μακράν άπο&εν, καϊ Γερ- «ο

μανός άπαν έζοπλίβας το βτράτενμα διατάζας τε ως

11 ές μάχην έζήγε. καί έπεί της πόλεως έξω έγένοντο,

ήκηκόει γάρ οβα έν έλπίδι ό Στότξας είχε, ζυγκαλέβας

12 απαντάς έλεζε τοιάδε ,^ίΐς μεν ονδεν αν δικαίως, ώ

„%υβτρατιώται, βαβιλεϊ μέμψεβ&ε ουδέ τι αΐτιάβεβ&ε α

,,τών είς νμας αντω πεπραγμένων, ούδείς αν, οϊμαι,

1 ξνντάξεις Ο | 2 έν ΡΟ] αυν V || 10 στρατιωτών νΡ] βτα-

αιωτων Ο \\ 13 τοϋ πολέμου] τούς πολεμίονς V | 14 έν οπι. Ο Η

18 έαϊ—τάχος] χατα τάχος έπϊ Καρχηδόνα Ρ \\ 19 &πο 00(1(1. |

19—20 έατρατοχεδενβαντοΡ || 20—21*αΙ γερμανός δε Ο || 21 τβ V]

οπι. ΡΟ || 23 αυγχαλέαας Ρ || 25 μέμψεα&ε ΐ>ϊηά.] μήι/ψηβθΕ

οοάά. | αΐτιάαεβ&αι V, αΐτιάοψ&ε Ο || 26 έί ΡΟ
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,,τών πάντων άντείποι' 8ς γε ύμβς Ιξ άγροϋ έχοντας 13

„ξι5ν τε χύ\ πήρα χαι χιτωνίβχω ίνΐ %υναγαγών ίς

,,Βυξάντιον τηλιχούβδε είναι πεποίηχεν ώβτε τά 'Ρϊα-

,,μαίοον πράγματα ννν ε'φ' ύμϊν χεϊβ&αι. ώς δε ού 14

δ ,^τεριυβρίβ&αι μόνον , άλλα χαϊ τά πάντων δεινότατα

,,παρ' νμών αύτον πεπον&έναι τετύχηχε, ϊ,υνεπίβταβ&ε

,,χαΐ ύμεϊς δήπου&εν. ών δή τήν μνήμην υμίν ές άεΐ 15

,,βουλόμενος διαθώζεβ%αι τάς των Ιγχλημάτων αίτιας

,,άφήχεν, 'όφλημα τοϋτό γε αύτφ μόνον δφείλεβ&αι

ίο ,-,παρ' υμών αξιών, την υπερ των πεπραγμένων αΐβχύ-

,,νην. ταύτη τοίννν ήγμενους ΰμας μεταμαν&άνειν τεΐ6Β485

,,τήν πίβτιν είχος χαϊ την πρόαϋ-εν άγνωμοβννην

,,έπανορ&οϋν. μετάμελος γαρ εν δέοντι τοις έπταιχό- 17

,,βιν έπιγινόμενος βυγγνώμονας αύτοΐς τούς ήδιχημέ-

15 ,,νους ποιεϊν εΐω&εν, υπουργία τε είς χαιρον έλ&οϋβα

,,τό των άχαρίβτων 'όνομα μεταβάλλειν φιλεΐ. ευ δε 18

,,ύμας δεήβει χάχείνο εΐδέναι, ώς, ην εν τω παρόντι

,,ευνοι μάλιβτα βαβιλεΐ γενηβ&ε, ουδεμία τοϊς προλα-

,,βοϋβι λελείψεται μνήμη, παβα γαρ πράζις πεφυχεν 19

20 ,,άεΐ τοις άν&ρώποις έχ της χαταβτροφής όνομάξεβ&αι'

,,άμάρτημά τε γεγονός άπαξ άποίητον μεν ούδ' αν έν

,,χρόνω τφ παντί γένοιτο, έπανορ&ω&εν δε πράζεβι

,,τών αΰτο είργαβμένων άμείνοβιν ευπρεπούς τε της

,,βιωπής επιτυγχάνει χαι ές λή&ην ώς τά πολλά περιί-

25 ,,βταται. χαίτοι, ί)ν μεν δλιγωρία τινι ές τούτους δή 20

,,τούς χαταράτους τά νϋν χρήβηβ&ε, ϋβτερον δε πολ-

1 γι] τε Ο | ΰμ&ς Ο] ήμ&ς νΡ \\ 2 βνν Ρ | *«] γί Ο | ίβ]

το Ο || 6 αντον ΥΟλ αντων Ρ | 7 ές άεϊ] ίβαεϊ ΥΟ || 14 ξνγγνώ-

μονάς Ο || 15 Ο || 18 είνοι] εϋνους Ο |) 23 άμείνοβι Ρ ||

24 άποτνγχάνει Ο \\ 25 ην\ εΐ Ο || 26 τά νϋν\ ταννν ΎΟ \ χαή-

αεα&ε Ο ,

32*
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ηλονς πολέμους ύπερ 'Ρωμαίων αγωνιζόμενοι, το κατά

,,τών πολεμίων πολλάκις άναδήβηβ&ε κράτος, ούχ αν

21 ,,ετι ομοίως άν&υπονργηκέναι βαβιλεϊ δόζαιτε. οΐ γαρ

,,έν αντοΐς εύδοκιμοϋντες | οις ημαρτον εύπρεπεβτέραν

,,την άπολογίαν ές αεί φέρονται, τα μεν ονν ές βα- 5

22 ,,βιλέα ταύτη πη λογιζέϋ&ω νμών εκαβτος. έγώ δε

,,οϋτε άδιχίας τινός είς ύμας αρξας, ενδειζάμενός

Ρ 278 ,,τε πάβϊ} δυνάμει την είς ύμας εύνοιαν, χαϊ ταννν

,,χα&ιδτάμενος ες χΐνδυνον τόνδε, τοβοντον αΐτεΐβ&αι

,,άπαντας ίγνωχα' μηδεις %ύν Ύ\μΙν έπΐ τους πολεμίους ίο

23 ,,παρά γνώμην χωρείτω. αλλ ' εί' τω υμών έχείνοις

,,ηδη βουλομένω έβτϊ ζυντάττεϋ&αι, μηδέν μελληβας

Β 486 „%νν τοις οπλοις επί το των έναντίων βτρατόπεδον

,,ί'τω, τοϋτο μόνον ημΐν χαριξόμενος, οτι ού λά&ρα

α,,ημάς, άλλ' έκ τον έμφανοϋς άδιχεΐν εγνω. τούτου 15

,,γάρ ενεχα ούχ έν Καρχηδόνι, άλλ' εν μεταιχμίω γε-

,,νόμενος τους λόγους ποιούμαι, οπως αν μηδενΐ αύτο-

,,μολεϊν ίς τους εναντίους έ&έλοντι έμπόδιος εΐην,

,,παρόν απαβι κινδύνου έκτος την ές την πολιτείαν

25 ,,ένδείκνυβ&αι γνώμην." Γερμανός μεν τοβαϋτα είπε. μ

ταραχή δε πολλή έν τω 'Ρωμαίων βτρατω γέγονεν,

έπεϊ πρώτος ηζίου αυτός εχαβτος εϋνοιάν τε την ές

βαδιλέα τω βτρατηγψ επιδείξαδ&αι χαϊ όρκους δεινο-

τάτους ύπερ τούτων όμεϊβ&αι.

ι%. Χρόνον μεν ούν τινα έκάτεροι άλληλοις άντι- 85

χα&ήμενοι εμενον. μετά δε οί βταβιώται ουδέν βψίβι

1 ρωμαίους Ο | άγωνιξομίνους V |] 2 των οπι. Ο I άναδή-

ϋεβ&ε Ο || 3 Ετι ΡΟ] έ»' V \ δόϊ,αιτε Ρ] δόζετε V, δόξητε Ο |

δ ές άεϊ] έσαεϊ Ο || 6 πΆ 7Ρ] ποι Ο || 7 ί8 Ο || 8 ί8 Ο μ 12 βον-

λομένοις Ο Ι μηδέν] μη&εν Ο I μεΐήαας ΥΟ | 13 βτρατόπεδον

οπι. Ο Ι 22 ηξίονν Ο \\ 26 ονδεν) ούχ έν Ο
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προχωρούν ένορώντες ών προϋλεγε Στότζας, έδειύάν

τε άτε της ίλπίδος χαρά δόξαν ψευβ&έντες, καϊ την

τάξιν διαλύβαντες άνεχώρηόαν , £ς τε Νουμίδας άπή-

λαυνον, οι» δή αύτοϊς αϊ τε γυναίκες χαϊ της λείας

5 χρήματα ήααν. εν&α καΐ ό Γερμανός παντί τω ϋτρατώ 2

ούκ ές μακράν ήλ&ε, τά τε άλλα παρεβκευαβμένος ώς

άριβτα και αμάρας πολλάς τω βτρατοπέδω έπαγαγό-

μενος. καταλαβών τε τούς έναντίους έν χωρίω, 8 δή 3

Σκάλας Βέτερες καλοϋβι 'Ρωμαίοι, τά ες την παράταζιν

ίο έί-ηρτνετο τρόπω τοιωδε. τάς άμαξας μετωπηδον ατή- 4

6ας τούς πεζούς πάντας κατ' αύτάς εταξεν, ών Αόμνι-

κος ηρχεν, οπως τά νώτα ίν τω άβφαλεΐ έχοντες &αρ-

βήβωβι μάλλον, των δε Ιππέων άνδρας τε άρίϋτους 5

καϊ τούς εκ Βυζαντίου %ύν αύτω ηκοντας αύτος εν

ΐδ άριβτερα των πεζών είχε, τούς δε άλλους απαντάς ες Β 487

κέρας τδ δεζών ου Συντεταγμένους, άλλά κατά λόχους

τρεις μάλιβτα εότηδε. καν αυτών Ίλδίγερ μεν ένος 6

ήγείτο, ετέρου δε Θεόδωρος 6 Καππαδόκης, τοϋ δε

λειπομένου, μείζονος 'όντος, Ιωάννης 6 Πάππου άδελ-

20 φος, τέταρτος αυτός, οϋτω μεν 'ΡωμαΙοι έτάξαντο. οί 7

<ϊ£ βταβιώται αντίξοοι μεν αύτοίς ίβτηβαν, ουκ εν

κόβμω μέντοι ταξάμενοι, άλλά βαρβαρικώτερον ίβκε-

δαβμένοι. εϊποντο δε αύτοϊς ού μακράν άπο&εν Μαυ- 8

ρονβίων μυριάδες πολλαΐ, ών άλλοι τε πολλοί καϊ

1 προχωρούν νθ\ παραχωρούν Ρ || 2 τε] τε χαϊ Ο || 3 νον-

μ,ηβας Ο || 6 παρεβχεναβμ,ένος V] παραοχεναβάμ,ενος ΡΟ ||

7—8 έπαγαγόμ,ενος νΡ] έπαγόμενος Ο || 8 χαταλαβόν Ο ||

9 Σχάλας Βέτερες 8οα1ί§6Γ, Οΐιηβί] χαλααβατάρες V, χαΧΧαο-

βατάρας Ρ, χαλαοβατάρας Ο I τά οπι. ν\\ 11 τούς ΨΌ] οτα. Ρ |

χατ'] Κ άβθβύ ϊη Ο || 12—13 &αραηαωαι V] &αροήαονσι. ΡΟ \\

14 των πεζών ίτ&ηΒροηβηάυπι ρπίο Εηίβ τοί>5 ίχ \ ούν Ρ ||

16 είχε] ήρχε V
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9 Ίαύδας χαΐ Όρταΐας ήρχον. ού μέντοι άπαντες πιβτοϊ

τοις άμφΐ τον Στότξαν έτύγχανον 'όντες, άλλα πολλοί

Ρ 279 παρά Γερμανόν πέμποντες πρότερον ώμολόγουν, έπει-

δάν εν τω Ιργφ γένωνται, %νν τω βαβιλέως ϋτρατώ

10 έπι τούς πολεμίους τετάζεβ&αι. ου μην αύτοίς πιβτεύειν 5

παντάπαβιν 6 Γερμανός είχεν, έπεί 'άπιβτον ψύϋει τό

11 Μαυρουοίων γένος έβτιν ές πάντας άν&ρώπους. δώ

δη ούδε ξύν τοις βταϋιώταις έτάζαντο, άλλ' οπιβ&εν

εμενον, χαραδοχοϋντες τό έβόμενον, οπως ξύν τοις

νιχήύουβι χαι αυτοί τήν δίωζιν έπΐ τους ηββημένους ίο

12 ποιήβωνται. Μαυρούβιοι μεν τοιαύτη γνώμη ούχ άνα-

13 μιγνύμενοι τοίς βταβιώταις 'όπιϋ&εν εϊποντο. Στότξας

δε 'άγχιΰτά πη των πολεμίων γενόμενος, έπειδη βημεΐον

τό Γερμανού είδε, τοις παροϋβιν έγχελευβάμενος έπ'

14 αυτόν ηει. "Ερουλοι δε, οβοι βταβιωται άμφ' αυτόν α

τεταγμένοι έτύγχανον, ούδε εϊποντο, άλλα χαι παντϊ

β&ένει έχώλυον, φάβχοντες ούχ εΐδέναι μεν την Γερ-

Β 488 μανοϋ δύναμιν, όποία ποτέ έβτιν, έζεπίοταβ&αι μέντοι

ως ούδαμη βφίβιν άν&έζουόιν οβοι ές χέρας τό δεζιόν

15 των πολεμίων έτάζαντο. ην μεν ούν έπ' έχείνους ϊο

χωρήβαιεν, αυτοί τε ούχ ϋποβτάντες ές φυγην τρέ

πονται χαΐ τό αλλο βτράτευμα, ως τό είχός, βυνταρά-

ζουβιν' δέ γε βφ&ς άπωβάμενος Γερμανός τρέψηται,

άπαντα βφίβι διαφ&αρήβεται αύτίχα δη μάλα τά

1 οί. Τΐιβορίι. I 206

3—4 ήϊβιίάν] ίτίΐΐ8' αν Ρ || δ τίτάξ,αα&αι ΡΟ \\ 8 αταβιω-

τα,ις] ατςατιωταις Ο (| 10 νιχηβουβι V] νι-κήβαβι Ρ, νικωοι Ο \

τονς ήαβηιιένονς Ο] τοις ■ηβαημένοις V, τονς ήαοωμ,ένονς Ρ |

14 τό] τον Ο || 16 ονο% ονάίν? ΟΜβί || 18 ίβτι Ρ || 19 ονβαμ,η ΥΟ]

ονάαμον Ρ || 21 χωρήοαιεν Ο] χωοήβειεν ΥΡ \\ 22—23 ξννταςάξ,ον-

αιν ΡΟ || 23 σψας Ρ
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πράγματα, τούτοις 6 Στότζας άναπειβ%·εΙς τους μεν 16

Άλλους τοίς άμφϊ Γερμανόν μάχεβ&αι εϊαϋεν, αυτός

δϊ %ύν τοις άρίβτοις επί τε Ίωάννην χαΐ τους %ύν

αύτω τεταγμένους ηει. οί δε ούχ ΰποβτάντες χόβμφ 17

δ ουδενΐ ές φυγήν ωρμηντο. οϊ τε ΰταβιώται πάντα

μεν τά ϋ-ημεΐα αυτών εύ&ύς έλαβον, φεύγοντας δε

ανά κράτος έδίωχον, τίνες δε χαϊ έπΐ τούς πεζούς

ήλαυνον, ήδη τε την τάζιν έχλείπειν οί πεζοί ^ρ%αντο.

έν τούτω δε Γερμανός αυτός τε τό £,ίφος βπαβάμενος 18

ίο χαΐ απαν τό ταύτη Στράτευμα ες τοϋτο όρμήβας, πάνω

τε πολλω τούς χατ αύτόν βταβιώτας έτρέψατο χαΐ

δρόμω έπΐ τον Στότξαν έχώρηβε. τούτου δε οί έν- 19

ταΰ&α τοΰ έργου χαΐ των άμφϊ Ίλδίγερά τε χαΐ Θεό-

δωρον %υναραμενων , ούτως άλλήλοις έχάτεροι άνε-

ΐδ μίγνυντο, ώβτε διώχοντες οί βταβιώται των τινας

πολεμίων ύφ' έτερων καταλαμβανόμενοι έ&νηβχον.

της τε ξυγχύβεως έπΐ μέγα χωρούβης οί μεν άμφϊ 20

Γερμανόν, ϋπιβ&εν ίόντες, έτι μάλλον ένέκειντο, οί

δε βταβιώται ές πολύ δέος έμπεπτωχότες ούχέτι ες

2ο άλχην έβλεπαν, ένδηλοι μέντοι ουδέτεροι ούτε βφίοΊν 21

αύτοϊς ούτε άλλήλοις έγίνοντο. μια τε γάρ φωνή και

ττ} αύτη των οπλών βχευη οί πάντες έχρωντο , ούτε Β 489

μορφή τινι ούτε βχήματι οντε 'άλλω ότωοΰν διαλλάβ-

ϋοντες. διό δη Γερμανού γνώμη οί τοΰ βαβιλέως 22

«5 βτρατιώται , οτου αν λάβοιντο, έπυν&άνοντο οβτις

2 τοίς V] τονς ΡΟ || 6 αύτων τα αημ,εΐα ΡΟ \\ 8 (χλείπειν V]

ίχΐιπείν ΡΟ || 10 ταύτη οτο.. Ο || 11 αύτον ΎΡ] αντοϋ Ο ||

14 ανναραμένων Ο \ οντω V \\ 15 τινας Ρ] τινα V, τίνες Ο ||

18 δπια»εν ΓΟ] ϊτι δπια9εν Ρ || 20 ούά' Ιτεροι V || 22 τών

οπλών οχενή ΡΟ] βχευή των οπίων V | οί πάντες] ιη&ΐϊπι

άπαντες \\ 22—23 οϋτε—ούτε—οϋτε] ούδε—ούβε—ούάϊ 00(1(1. ||

23—24 ίιαΧάββοντες Ο || 24—25 οι—ατρατιωται V] οί—στρα

τού Ρ, ό—ατρατός Ο
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ποτε εί'η' έπειτα, η"ν τις Γερμανού βτρατιώτης φήβειεν

είναι, ούχοϋν το Γερμανού %ύμβολον έχέλευον λέγειν,

23 τοντο δε είπείν ούδαμή έχοντα εύ&νς έχτεινον. έν

τούτω τω πάνω τον Γερμανού ϊ%%ον των τις πολε

μίων λα&ων έχτεινεν, αυτός τε ό Γερμανός ές τό έδα- ί

φος έχπεβων ές χίνδυνον ήλ&εν, εΐ μη κατά τάχος οί

Ρ 280 δορυφόροι έβώβαντο, φρα%άμενοί τε άμφ' αϋτόν και

αναβιβάβαντες έφ' έτερον ϊππον.

24 Ό μεν ονν Στότζας εν τω ϋ-ορνβω τούτω ξύν ολί

γοις τιβΐ διαφνγεΐν ί'βχυβε. Γερμανός δε τοις άμφ' ίο

αυτόν εγχελευβάμενος εύδύ τοϋ των πολεμίων βτρα-

25 τοπε'δου έχώρηβεν. ένταϋ&ά οι των βταβιωτών νπηντία-

ζον οβοι τοϋ χκραχώματος έπί τη φυλαχη έτετάχατο.

26 μάχης τε άμφΐ την αύτοΰ εί'βοδον χαρτεράς γενομένης

παρ ' ολίγον μεν οί βτκβιωται ηλ&ον τους Εναντίους μ

άπώβαβ&αι, πέμψας δε δ Γερμανός των οί .επομένων

τινάς χατ ' 'άλλην άποπειραβ&αι χώραν τοϋ βτρατοπέδον

27 έχέλευεν. οΐ δη ούδενός ταύτη αμυνομένου έντός τον

28 χαραχώματος ξύν βραχεί πόνω έγένοντο. οι τε βτα

βιωται χατιδόντες αυτούς ες φυγήν ωρμηντο, χαία

29 Γερμανός παντι τω αλλω βτρατω έβεπήδηβεν είς το

των πολεμίων βτρατόπεδον. ένταϋ&α τά χρήματα οι

βτρατιωται ούδενι πόνω αρπάζοντες ούτε τούς εναντίους

εν λόγω έποιοϋντό τινι ούτε τοϋ βτρατηγοϋ έγχελευο-

30Β490 μένου έτι χατήχουον, παρόντων χρημάτων, διό δή ό α

Γερμανός, δείβας μη ζυμφρονήβαντες οί πολέμιοι έπ'

αύτούς Ιωβιν, αύτός \ϋν ολίγοις τιβιν ές τοϋ χαρα-

3 ονδαμώξ Ο | 5 αντός] αντά Ο || 7 άμφ' νθ] οπι. Ρ | χαϊ

οπι. Ο || 11 αύτόν] αΜν οοάά. | των V] οπι. ΡΟ || 21 έβεχηάη-

ΰΐν νθ] έπεπήάψΒν Ρ \ έξ ΡΟ || 23—24 οντε—οϋτε] ονάϊ—ονίί

οοάά. || 24 τιννί Ο || 27 ίς] έχ Ο
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χώματος την εΐβοδον εβτη, πολλά τε δλοφνρόμενος

χαϊ τονς ονδεν έπαΐοντας ες ενχοβμίαν παραχαλων.

των δε Μανρονβίων πολλοί της τροπής οντω γεγενη- 31

μένης τονς τε βταβιώτας έδίωχον η"δη χαι ξνν τω βα-

5 βιλέως βτρατω βφας αντονς τάζαντες έληίξοντο το των

ηββημενων βτρατόπεδον. Στότξας δε, χατ άρχάς μεν 32

έπΐ τω Μανρονβίων βτρατω το ϋ-αρβεΐν έχων, ως άνα-

μαχονμενος παρ, αντονς ήλαννεν. αΐβ&όμενος δε των 33

ποιονμένων, ξύν εκατόν άνδράβι διαφνγεΐν μόλις

ίο ΐβχνβεν. αν%-ις δε άμφ' αντον πολλοί %νλλεγέντες 34

ένεχείρηβαν μεν τοις πολεμίοις ες χείρας έλ&εΐν, άπο-

χρονβ&έντες δε ούδέν τι, ήββον, εΐ μη χαϊ μάλλον,

Γερμανφ άπαντες προβεχώρηβαν. μόνος δε δ Στότξας 35

%νν Βανδίλοις ολίγοις τιβιν ές Μανριτανούς άνεχώ-

15 ρηβε, και παϊδα των τίνος αρχόντων γνναίχα λαβών

αντον έμεινε, χαϊ ή μεν βτάβις αντη ές τοντο ετε-

λεντα.

ιη'. *Ην δε τις έν τοις Θεοδώρον τον Καππαδόχον

δορνφόροις, Μαζιμΐνος 'όνομα, πονηρός μάλιβτα. οντος 2

μ ό Μαζιμΐνος, των βτρατιωτών πλείβτονς διομοβαμέ-

νονς έπι την πολιτείαν %νν αντω έχων, τνραννίδι

έπι&έβ&αι διενοεϊτο. έτι τε πλείονς έταιρίξεβ&αι έν 3

βπονδη έχων άλλοις τε το βονλενμα φράζει χαϊ Άβ-

χληπιάδη, ώρμημε'νφ μεν έχ Παλαιβτίνης, εν δε γεγο- Ρ

13 Αηοΐ. ΜβχοβΠ. Οοπι. 8,ά α. 537(3)

5 βφας Ρ || 6 Στότξας] Σ άβββϊ ϊη Ο || 7 τώ νθ] τω των Ρ \

τό οιη. V || 11 ένεχείριβαν Ρ | πολεμ,ίοις V] έναντίοις ΡΟ ||

13 ίί 71 τε ΡΟ || 14 ανν Ρ || 16 αΰτη Ο] οτα. νΡ || 18 έν τοις)

αύτοίς Ο | τον ΟΠΙ. ν|| 19 δορυφόρων V, δορυφόρος Ο || 21 την

πολιτείαν V] τη πολιτεία ΡΟ | αΰτώ 00(1(1. || 22 έπι&έβ&αι βν&-

ηαϋ ίη Ο | τε 7Ό] ίέ Ρ | 24 ώρμημένω Ο] όρμωμ,ένω νΡ \

ΰε ΟΠΙ. Ο
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4 νότι χαι πρώτω των Θεοδώρου έπιτηδείων. δ γούν

Β 491 '4ϋχληπιάδης Θεοδώρα χοινολογηβάμενος τον πάντα

6 λόγον εν&ύς Γερμανω εΐβαγγέλλει. χαΐ δς, ονχ έ&έ-

λων ε*τι οί των πραγμάτων ηωρημένων έτέρας τίνος

ταραχής αρξαι, θωπεία μάλλόν τινι τον άν&ρωπον ή 5

τιμωρία περιελ&εΐν έγνω χαι ορχοις αύτδν χαταλαβεϊν

6 της ες την πολιτείαν εννοίας, δν τοίνυν εΐ&ιβμένον

άπαβι 'Ρωμαίοις έχ παλαιού μηδένα δορνφόρον τών

τίνος αρχόντων χα&ίΰταβ&αι, ην μη δεινοτάτονς πρό-

τερον δρχονς παρεχόμενος τά πιβτά δοίη της ές αυτόν ίο

τε χαΐ τον βααιλέα 'Ρωμαίων εννοίας, μεταπεμφάμενος

τον Μαξιμΐνον της τε εύτολμίας αντδν έπηνει χαι

1 δορνψορεϊν το λοιπόν ο[ έπέτελλεν. ό περίχαρης

γεγονώς τω ϋπερβάλλοντι τής τιμής, ταύτη τε ραον

αύτψ την έπί&εβιν προχωρήβειν ΰποτοπάζων, τόν τε ΐ5

ορχον ύπέβτη χαΐ το λοιπόν έν τοις Γερμανού δορν-

φόροις ταττόμενος τά τε δμωμοβμένα εύ&νς άλογείν

ήξίου χαι τά ές την τυραννίδα πολλω ετι μάλλον χρα-

8 τύναβ&αι. ή μεν ονν πόλις εορτήν τινα πανδημεί ήγε,

πολλοί δε των Μαξιμίνον βταβιωτών άμφϊ τον τον μ

άρίβτον καιρόν ές Παλάτιον κατά τά βφίβι ξ,υγχείμενα

ήχον, οί δή δ μίν Γερμανός τους ίπιτηδείους εΐβτία,

παρεβτηχει δε τη &οίνη %ύν τοίς άλλοις δορυφόροις δ

9 Μαζιμίνος. προϊόντος δε τοϋ πότου, είβελ&ών τις

Γερμανω απαγγέλλει βτρατιώτας πολλούς χόβμφ ού- 85

δενΐ προ τής αύλείου &ύρας εβτώτας αΙτιάβ%αι βυν-

τάζεις χρόνου πολλού τδ δημόβιον βφίβιν δφείλειν.

1 ΰεοδώρω ΡΟ \\ 3 έααγγίΧΧει Ο \\ 6 ταραχής] άρχής Ο |

τόν αν&ρωπόν τινι Ρ I 7 ον οοάά.] ην βάά. || 10 τά οπι. V \\

11 μεταπεμψάμενος ζούν) οοηϊβοϋ Ηοββοΐι. || 13 έπέτεΧΧεν V]

έπίβτεΧΧεν ΡΟ || 21 παΧάτια Ο \ αυγχείμενα Ρ \\ 24 έοεΧ&ών Ο ||

26—27 ξυντάζεις Ο || 27 χρόνου ποΧΧοϋ V] ποΧΧοϋ χρόνου Ρ,
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χαι ος τών δορυφόρων τούς πιϋτοτάτους εχέλευΰε 10Β492

λά&ρα τον Μα%ιμΙνον έν φυλαχΐ\ εχειν, αΐβδηοΊν αύτω

τίνα τοϋ ποιούμενου ώς ηχιβτα παρεχόμενους, οΐ μεν 11

ούν ϋταβιώται ξνν τε απειλή χαϊ ταραχή έπϊ τον

Ιππόδρομον δρόμφ έχώρουν οϊ τε της βουλής αύτοϊς

μεταβχόντες χατά βραχύ άγειρόμενοι ίχ τών οΐχημάτων

ένταϋ&α ξ,υνερρεον. χαϊ εΐ μεν %υλλεγηναι απαντάς 12

ές ταύτό ετυχεν, ούχ αν τις, οΐμαι, χαταλΰειν αυτών

την δύναμιν εύπετώς εϋχε' νϋν δε Γερμανός προτε- 13

ρήβας ετι άπολελειμμένου τοϋ πλείβτου όμϊλου απαν

τάς αΰτίχα τους αύτω τε χαϊ βαβιλεϊ εύνοϊχώς έχοντας

έπ ' αυτούς επεμψεν. οϊ δη οϋ προϋδεχομένοις τοις 14

βταβιώταις είς χείρας ηλ&ον. οί δε ούτε Μαζιμϊνον

ϋύν αύτοϊς έχοντες, ονπερ βφίβιν εξηγήβεβ&αι τοϋ

κινδύνου έχαραδόχουν, ούτε τό πλή&ος όρώντες αύτοίς,

γίπερ φόντο, ζυλλεγεν, άλλα χαι μαχόμενους παρά δόζαν

βφΐϋι τούς ζυβτρατιώτας δεώμενοι και άπ' αυτού ές

όλιγωρίαν έλ&όντες ήβο'ή&ηβ'άν τε ραδίως τη μάχη

και χόϋμω ούδενΐ ες φυγην ωρμηντο. χαι αυτών οί 15

έναντίοι πολλούς μεν εχτεινον, πολλούς δε παρά Γερ- Ρ 282

μανόν ζωγρήβαντες ήγον. οβοι μεντοι ούχ εφ&ηβαν 16

είς τον Ιππόδρομον ηχοντες, ούδεμίαν αΐβ&ηβιν της

έπϊ Μα\ιμίνω παρέβχοντο γνώμης. Γερμανός δε αυτούς 17

μεν διερευνάβ&αι ούχέτι ήζίου, άνεπυν&άνετο δε εΐ

Μαί,ιμίνω, ίπειδη ώμωμόχει, τά ίς την επιβουλην

^βχητο. έληλεγμένον τε ώς ίν τοις αύτοϋ δορυφόροις 18

ταττόμενος την ίπί%·εβιν ετι μάλλον ποιοίη, αγχιβτά

χρόνου ού ηοΧΧοϋ Ο \ δφείλει ν\\3 τινα οτα. ν\\ 6—19 οί τε—

ωρμηντο Οία. V \\ 12 οϊ Ο] οί? Ρ || 13 & Ο || 14 ξνν Ο | αντοϊς

οοάά. || 15 αΰτοίς Ο || 17 ξνατρατιώτας Ο] ατρατιώτας Ρ ||

22 & Ο || 24 ί£ Μο οπι. Ο || 25 όμωμόχει Ο \ τα] εΐ τά Ο
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πη αύτον τον Καρχηδόνος περιβόλου άνεβχολόπιβεν

Β 493 ούτω τε την βτάβιν παντάπαβιν χαταλύειν εβχε. Μα%ι-

μίνον μεν η έπιβουλη έτελεύτηβεν ώδε.

ι&'. Γερμανον δε ζύν τε Σνμμάχω χαί Λομνίχφ

μεταπεμψάμενος βαβιλεύς Σολόμωνι αύ&ις άπαντα 5

α. 589/40 Λιβύης τα πράγματα ένεχείριβε, τριβχαιδέχατον ετος

την αυτοκράτορα £χων άρχην' βτράτενμά τε αύτφ

παραβχόμενος χαί άρχοντας άλλους τε χαι 'Ρουφΐνον

χαϊ Λεόντιον, τούς Ζαννα τοΰ Φαρεβμάνου, χαΐ

2 Ίωάννην τον Σιβινιόλου νίόν. Μαρτϊνος γαρ χαί ίο

Βαλεριανος ήδη πρότερον ές Βυζάντιον μετάπεμπτοί

3 ηλδον. Σολόμων δε χαταπλεύβας ές Καρχηδόνα χαί

της Στότξα ϋτάβεως απαλλαγείς μετρίως τε έζηγεϊτο

χαί Λιβύην άβφαλώς διεφύλαβδε, διαχοβμών τε τον

βτρατον χαί εΐ' τι μεν νποπτον έν αύτώ εϋριβχεν, ες α

τε Βυζάντιον χαϊ παρά Βελιβάριον πέμπων, νέους δε

βτρατιώτας είς τον έχείνων άρι&μον χαταλέγων χαι

Βανδίλων τους άπολελειμμένους χαί ούχ ηχιβτά γε

αυτών γυναίκας άπάβας ολης έζοιχίξων Αιβύης' πάλιν

τε έχάδτην περιέβαλε τείχει χαι τούς νόμους ξνν 20

αχριβεία φυλά%ας πολλή την πολιτείαν ως μάλιβτα

4 διεβώβατο. χαϊ έγένετο Λιβύη έπ' έχείνου χρημάτων

τε προβόδω δυνατή χαι τά άλλα ευδαίμων.

4 ΑτκΛ. Μβ,γοθΙΙ. Οοπι. αά β,. 539(5)

2 τε] Ο | χαταλύειν παντάπαβιν ΡΟ || 2—3 μαξιμ,ίνω Ο ||

3 ή Ο] οπι. ΎΡ || 4 ΰύν Ο \ χαϊ] χαί τώ V || 5—6 άπαντα λιβνης νΡ]

Λιβύης άπαντα Ο || 9 χαϊ Λλ τι χαϊ I. V \ τούς] τοϋ ΡΟ |

ζαννα νθ] ζάννα Ρ, Ζοννα Τηβορη. | φαοεαχάνον Ο || 10 Σι-

αινιόλον βοΓΪρβϊ] βιαινίον V βί Τηβορη., βιΰιννιόλον Ρ, αιβινιώ-

τον Ο Ρ 11 βαλλεριανός Ο || 12 σολομών Ο || 13 Στάΐξα οιη. V ||

14 διεφύλααε V || 17 Ο || 19 άπάβας νΟΡ ρΓ. πι.] άπάβης Ρ

οογγ. || 19—20 πάλει τε έχάστη Ο || 20 περιέβαλλε ΡΟ || 21 άχρι-

βία Ο || 22 έν λιβύη Ο
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ΈπεΙ δε απαντά οί ως άριβτα διετέτακτο, έπί τε 5

Ίαύδαν χαΐ τονς έν Αύραβίω Μανρονβίονς αν&ις

έβτράτενε. χαΐ πρώτα μεν Γόν&αριν, των δορυφόρων 6Β 494

των αύτον ένα, άνδρα άγα&όν τά πολέμια, %νν βτρα-

5 τεύματι έπεμψεν. ος δή ές ΙΑβίγαν ποταμόν άφιχό- 7

μένος έβτρατοπεδεύβατο άμφΐ ΒάγαΙν, πόλιν έρημον.

ένταν&ά τε τοις πολεμίοις ές χείρας ελ&ών χαί μάχτ28Ρ283

ηβϋη&εις ές τε το χαράχωμα άποχωρήβας τη Μανρον-

βίων προβεδρεία έπιέζετο ηδη. έπειτα δε χαι αυτός 9

ίο τω παντι βτρατώ άφικόμενος, επειδή βταδίοις έ%ηκοντα

τοϋ βτρατοπέδου άπεΐχεν, οϋ Γόν&αρις ήγεϊτο, χαρά

κωμα τε παιηβάμενος αύτοϋ έμενε και τά %νμπεβόντα

τοις άμφϊ Γόν&αριν άπαντα άκονβας μοϊράν τε αύτοϊς

τον βτρατοϋ έπεμψε καΐ δαρβοϋντας έκέλενε διαμάχε-

15 β&αι τοις πολεμίοις. οί δε Μαυρονβιοι χαϋ-υπέρτεροι 10

έν τη Συμβολή, ωβπερ έρρή&η, γενόμενοι έποίονν τάδε.

ΐΑβίγας ό ποταμός ρεΐ μεν Ικ τον Λύραϋίον, κατιών 11

ές πεδίον αρδεύει την γην οίίτω^ οπως αν βου-

λομένοις η τοις ταύτη άν&ρώποις. περιάγονβι γαρ τό 12

20 ρενμα τοντο οί έπιχώριοι οποι ποτέ βφίβιν ές τό

παραυτίκα ί,ννοίβειν οίονται, έπει έν τωδε τω πεδίω

άπώρυγες 6νχναΙ τυγχάνονβιν ονβαι, ές ας δή δ '^βίγας

5 οί. ΤΗβορΙι. 1206 || 17—510,6 Άβίγας—χρηα»αι] 'Λβίγας

δε δ ποταμός έχ τοϋ Ανρααίον κατιών έν τω πεδιω, έν ω απορ-

ρώγες ονχναϊ τνγχάνοναιν ονααι, ές ας δη ό Άβίγας ΰχιξόμενος

νπό γήν φέρεται, χαϊ ανΦις ύπερ γήν φαίνεται, τοντο έπϊ κτλ.

8πίά. 8. ν. ρωχμός

2 αν&ις οτα. Ο || 3 έατράτενβε Ο \ πρώτα ΡΟ] πρώτον V βϊ

ΤΙβορΗ. || δ Άβ'ιγαν] άβίταν Ο || 6 βάγαϊν Ρ] βάγαΰιν V, γαβά-

ρον Ο, νίάβΙπίΓ ίάβπι ορρϊάυιιι ββββ, φΐοά άθ »βάϊί. VI 5, 12 άϊ-

οίίπτ Βάγα || 8 η}] τών Ο || 11 άπεΐχον Ο || 16 έρρέ&η Ρ \ γινό

μενοι ΡΟ || 18 πεδίον ΎΟ\ το πεδίον Ρ \ 20 Ζποι V] οπη ΡΟ ||

22 άπώρνγες 8ο&1Ϊ£βΓ] άπορώγες V, άπορρώγες ΡΟ 8\ήά.
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βχιξόμενός τε χαι ές πάβας Ιων νπο γήν φέρεται και

13 αν&ις ύπερ γήν διαφαίνεται, %ννάγων το ρεύμα, τοϋτό

τε έπΐ πλείβτον τον πεδίον ζνμβαΐνον έν έ%ονβία τοις

ταύτη ώχημένοις τί&εται είναι, έπιβνβαβι χώματι τονς

ρωχμονς τ) αν&ις αύτούς άποχαλνψαβι τοίς νδαβι τοϋ 5

14 ποταμού τούδε ο τι βούλοιντο χρήδ&αι. τότε ονν

άπάβας οι Μανρονβιοι τάς έχείνη άπώρνγας άποφρά-

Β 496 ϊ,αντες άφι&βι το ρεύμα ολον φέρεβ&αι άμφΐ το τών

15 'Ρωμαίων βτρατόπεδον. άφ' ον δή τέλμα βα&ν γε

γονός χαΐ άπόρεντον έζέπληζέ τε αύτονς οτι μάλιβτα ίο

16 χαΐ ές άπορίαν χατέβτηβε. ταϋτα άχούβας Σολομών

χατά τάχος ζει. οΐ δε βάρβαροι δείβαντες άναχωροϋβιν

ές τον Ανραβίον τον πρόποδα. χαϊ έν χώρω, ον Βά-

βωβιν χαλούβι, βτρατοπεδενβάμενοι έμενον. αρας τε

17 Σολόμων τω παντί βτρατώ ένταϋ%α ήχε. χαϊ τοις 15

πολεμίοις ές χείρας έλ%·ων χρατήβας τε παρά πολύ

18 αυτών ές φνγήν έτρεψε, χαϊ άπ' αντοϋ οΐ Μανρον

βιοι μάχην μεν έχ τοϋ άντιπάλον προς 'Ρωμαίονς

διενεγχεΐν άξνμφορον βφίβιν ωοντο είναι' ον γαρ

αντων περιέβεβ&αι τη μάχΐ] ήλπιζον ές δε τοϋ Αύρα- ϊο

βίον την δνβχωρίαν ελπίδα είχον άπολέγοντας ττ\

ταλαιπωρία 'Ρωμαίονς χρόνω όλίγω έν&ένδε έ%ανίβτα-

19 β&αι ωβπερ το πρότερον. οί μεν ονν πολλοί ες τε

Μανριτανούς χαϊ ές τονς προς μεβημβρίαν τοϋ Αν

ραβίον βαρβάρονς ωχοντο, Ίανδας δε ξύν Μανρον- «

4—6 ίπιβνααοι—ρωχμονς] έπιβνααντις τονς ρωχμονς χώματι

το νδωρ μιτοχιτενουαι αχαά. β. ν. ίπιβύααντΐς

3 τε V] ϋ ΡΟ || 4 ίχιβύαας Ο || 6 αυτούς βάά.] αντοίς

οοάά. Ι 7 άπώρνγας 8ο&1Ϊ£θΐ·] άπορωγας V, άπορρώγας ΡΟ \\

8 άψίαβι V || 11 αολομ&ν Ο | 12 #ίΐ] είη Ρ || 13—14 βάβωαι V \\

25—611, 1 μαυρουσίων ΥΟ] μανροναίοις Ρ
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βίων διβμνρίοις ένταν&α εμενεν. έτύγχανε δε φρού-

ριον οίχοδομηβάμενος έν Ανραβίψ, Ζερβούλην όνομα,

ού έΰελ&ων βύν παβι Μανρονβίοις ήβνχαζε. Σο- 20

λόμων δε χρόνον μεν τρίβεϋ&αι τη πολιορκία ηχιβτα

5 η"&ελε, μα&ών δε τά άμφϊ πόλιν Ταμονγάδην πεδία

βίτον ακμάζοντος έμπλεα είναι ές αντά έπηγε το

βτράτενμα χαί έγχα&εξόμενος έδηον τήν γην. πνρπο-

λήβας τε άπαντα ες Ζερβούλην το φρούριον αυ&ις

άνέβτρεψεν.

ίο Έν δε τω χρόνω τούτω, ω 'Ρωμαΐοι έδηονν τήν2ΐΒ496

γην,Ίαύδας χαταλιπών Μανρονβίων τινάς, ους μάλιβτα Ρ 284

ωετο ες τον φρουρίου τήν φυλαχήν ίχανονς εβεβ&αι,

αύτος ές την τον Ανραβίον νπερβολην ξίιν τω άλλω

βτρατω άνέβη, οπως μή χολιορχονμένονς ένταν&α τά

15 έπιτήδεια βφας έπιλίποι. χώρόν τε εΰρών χρημνοΐς 22

τε πάντο&εν άνεχόμενον χαί προς απότομων πετρών

χαλνπτόμενον, Τονμαρ 'όνομα, ένταϋ&α ήβνχαξε. 'Ρω- 23

μαΐοι δε Ζερβονλην το φρονριον ές τρεις έπολιόρχονν

ημέρας, χαι τόζοις χρώμενοι, άτε ονχ νψηλον οντος

20 τον τείχονς, πολλούς των έν ταΐς έπάλζ,εβι βαρβάρων

εβαλλον. τύχη δέ τινι %ννεπε6εν απαντάς Μανρον- 24

βίων τούς ήγεμόνας τούτοις δή έντνχόντας τοις βέλεβι

&νήβχειν. έπεϊ δε ο τε των τριών ήμερών χρόνος 25

έτρίβη χαι ννξ έπέλαβε, 'Ρωμαΐοι μεν ονδεν τον &α-

25 νάτον πέρι των έν Μανρονβίοις ήγεμόνων πν&όμενοι

1 άυβμ,νρίοις Ρ || 2 ανρααίω V] ανλααίω ΡΟ || 3 είβελ&ών Ρ [

ξνν ΡΟ || 4 την αολιορχίαν V \\ 5 ταμαγάδην Ο || 8 τε V] δΐ ΡΟ \\

9 άνέατρβψεν Ο ΤΙιβορΗ.] άνιατρέψατο V, ϋατρεψίν Ρ \\ 12 τον

ΥΟ] οτα. Ρ \ ίχανονς] ονς βνβ,ηιιϋ ϊη Ο || 15 αφας Ρ || 16 πάν-

το&εν V] πανταχόθεν ΡΟ || 17 τονμαρ Ρ | ■ηβνχαξεν V ||

17—512, 5 'Ρωμαΐοι—αψίαιν οπι. V \\ 25 πίρι ϋϊηά.] περί

οοάά. . , .
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26 διαλύειν έβουλεύοντο την προβεδρείαν. άμεινον γάρ

Σολόμωνι έφαίνετο έπί τε Ίαύδαν χαϊ Μαυρονβίων

το πλή&ος Ιέναι, οίομένω, ην έχείνους πολιορκία έλείν

δύνηται, ραόν τε χαϊ άπονώτερον τους έν Ζερβονλη

27 βαρβάρους προδχωρήαειν βφίβιν. οι δε βάρβαροι ονχ- 5

έτι άντέχειν τη προβεδρεία οΐόμενοι, έπεί αντοΐς

άπαντες η"δη οΐ ήγεμόνες άνήρηντο, φεύγειν τε κατά

28 τάχος χαΐ το φρούριον άπολιπείν εγνωβαν. αντίχα

γονν άπαντες βιγή τε χαΐ ούδεμίαν τοις πολεμίοις

αΐβ%·ηβιν παρεχόμενοι εφευγον, οι τε 'Ρωμαϊοι ές τήν ίο

29 άναχώρηβιν άμα ημέρα παρεβχενάξοντο. χαΐ έπειδή έν

Β 497 τω τείχει ουδείς, χαίπερ πολεμίων άναχωρούντων,

έφαίνετο, έ&αύμαζόν τε χαϊ ές αλλήλους έπΐ πλειβτον

30 διηποροϋντο. %ύν ταύτη τε τη αμηχανία το φρούριον

περιιόντες άναχεχλιμένην την πυλίδα εύρίβχουβιν, ο%-εν ΐ5

31 δή οι Μαυρούβιοι ωχοντο φεύγοντες. ίς τε το φρού

ριον έβελ&όντες έν αρπάγη άπαντα έποιήβαντο, διώχειν

μέντοι ήχιβτα τους πολεμίους ίΐίνοοϋντο, άνδρας χού-

φως τε έβταλμένους χαι των έχείνη χωρίων έμπειρους.

32 χαϊ επειδή άπαντα έληίβαντο , φύλαχας τοϋ φρουρίου ϊο

χαταβτηβάμενοι πεζή άπαντες έχώρουν πρόβω.

χ'. Έλ&όντες δε ές Τοϋμαρ τον χώρον, ου δή

χα&είρζαντες βφας αύτούς ήβύχαζον οΐ πολέμιοι, αγχι

που έβτρατοπεδεύβαντο έν δυβχωρία, έν%·α ούτε ύδατος

οτι μή όλίγου ούτε άλλου του άναγχαίον έν ευπορία 35

2 έβεβ&αι εμελλον. χρόνου δε τριβομένου βυχνοϋ των

1 προβεάρίαν Ρ | 6 προαε$ρία Ρ | 7 οΐ ηγεμόνες] οι οιγι-

μόνες Ρ || 11 παρεβκευάζοντο V] ξννεα*ενάξοντο Ρ, ζννεαχεδά-

ξοντο Ο | ίαϊΐίή V] έπεί ΡΟ \\ 13 έ&ανμαξόν V] *αϊ έ&ανμα-

ξόν ΡΟ || 16 περαοντες. άναχεχΧιμίνην ΡΟ] έαελ&όντες έν άρ-

παγ///νην V || 17 εΐαελ&όντες Ρ || 22 ίέ] τε Ο \\ 23 αφάς Ρ
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τε βαρβάρων ουδαμώς όφίβιν Ιπε\ιόντων, αύτοι ούδέν Ρ 285

τι ήόβον, εΐ μή χαΐ μάλλον, τη προβεδρεία πιεζόμενοι

^βχαλλον. μάλιδτα δε πάντων τη τον ύδατος απορία 3

ή"χ&οντο, ο δη αύτός Σολομών έφύλαββε, και άλλο

ονδϊν ίς ήμέραν έδίδου, πλήν γε δή ότι κύλικα μίαν

άνδρΐ έχάβτω. ως δε αυτούς είδε δνβαναβχετονντάς 4

τε έχ τον έμφανονς χαΐ τα παρόντα δνβχερή φέρειν

ονχέτι οΐονς τε όντας, άποπειραβ&αί τε τον χωρίον,

•χαίπερ δνβπροβόδον όντος, διενοεϊτο χαΐ ξυγκαλεβας

απαντάς παρεχελεύβατο ώδε ,,Έπειδή δεδωχεν ό ·9·£05 δ

,^Ρωμαίοις έν Ανραβίω Μανρονβίονς πολιορχεϊν, πράγμα

,,χρότερόν τε χρεϊββον έλπίδος χαΐ νυν τοϊς γε ονχ Β 498

,,όρώβι τα δρώμενα παντελώς άπιβτον, άναγκαϊον χαΐ

,,ήμας τη άνω&εν νπονργονντας έπιχονρία ταύτην δή

,,μή χαταπροδιδόναι την χάριν, άλλ' νφιβταμενονς βύν

,,προ&υμία τόν χίνδυνον τών έχ τοΰ χατορ9ώβειν

,,εύτνχημάτων εφίεβ&αι. ώς παβα μεν τών άν&ρω- 6

,,πείων πραγμάτων ροπή ές τον χαιρον τήν άχμήν

,,περιίβταταΐ' ϊ}ν δί τις έϋ·ελοκαχήβας προδιδοίη τήν

,,τύχην, ονχ αν αυτήν αΐτιωτο δικαίως, αύτος έφ'

,,έαντω τήν αΐτίαν πεποιημένος. Μανρονβίων μεν τήν 7

,,άϋ&ένειαν όράτε δήπον χαΐ τό χωρίον, ον δή πάντων

,,άπολελειμμενοι τών αναγκαίων χα&είρζαντες αυτούς

,,τηρονβιν. ύμας δε δυοϊν ανάγκη τό έτερον, ή τη 8

,,προβεδρεία. μηδαμώς άχ&ομένους τήν τών πολεμίων

2 τι] τοι V | ποοβεδρία Ρ | 3 ησχαλον V | πάντων Τ^] απάν

των ΡΟ || 4 ήχ&οντο ΡΟ] πιεζόμενοι ήχδοντο V || 6 ίή] μή Ο ||

5—619, 7 μίαν—χτεινομενους άββτ&ιΑ ίη Ρ άηοΙκίΒ ίοίϋβ ϊηίβΓ-

οίβΪΒ, βυρρίβίβ. Βπηί τβοβηΐ. πι. β οοάϊοβ £ || 12 τε Ο] γε V \\

13 παντελώς] παντός Ο || 14 ημάς] νμάς Ο || 16 νφιβτάμενοι

ξύν Ο || 16 χατοοδώβειν V || 23 αντονς ϋίηά.] αύτούς V, ίαν-

τούς Ο || 24 ήμας Ο | δυείν V

Ρβοοορπτβ, βά. Ηβη γ γ- 1 33
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,,όμολογίαν προϋδέχεβ&αι, η προς ταύτην δλιγωροϋντας

9 ,,την μετά τοϋ κινδύνου προβίεβ&αι νίκην. μάλλον

,,δε καί το πολεμείν προς τούβδε ημίν τους βαρβάρους

,,άκίνδυνον εβται, ους δη τω λιμφ μαχόμενους ήδη

,,οϋποτε ημΐν ούδε είς χείρας άφίΐ-εβ&αι οΐμαι. απερ δ

,,εν τω παρόντι υμάς έν νω ίχοντας άπαντα προβήκει

,,προ&ύμως τά παραγγελλόμενα έκτελεϊν."

10 Τοβαΰτα Σολόμων παρακελευβάμενος διεβκοπεϊτο

ο&εν αν βφίβι τοϋ χωρίου πειράβαβ&αι άμεινον εΐη,

11 άπορουμένω τε έπΙ πλείβτον έωκει. λίαν γάρ οί αμα- ίο

χός τις ή δυβχωρία έφαίνετο. έν ω δε Σολόμων

ταϋτα έν νω έποιεϊτο, ή τύχη δδόν τινα τοίς πράγμα-

12 ΰιν έπορίβατο τηνδε. Γεζων ήν τις έν τοις βτρατιώ-

Β 499 ταις πεζός, τοϋ καταλόγου όπτίων, είς δν ούτος άνεγε-

γραπτο' ούτω γάρ τον των βυντά\εων χορηγον καλοϋδι α

13 'ΡωμαΙοι. ούτος ό Γεξων, είτε παίζων εί'τε &υμώ χρώ-

μενος, ί} καί τι αύτδν &εϊον έκίνηβεν, έπι τους πολε

μίους Ιέναι δοκών ανέβαινε μόνος καί αύτοϋ μικρόν

άπο%·εν των τίνες ζυβτρατιωτών ηεβαν, έν 9αύματι

14 πολλφ ποιούμενοι τά γινόμενα, ύποτοπήβαντες δε »

Μαυρουβίων τρεις, οΐ ές το φυλάββειν την εΐβοδον

έτετάχατο, έπι βφας Ιέναι τον αν&ρωπον, άπήντων

15 δρόμω. άτε δε έν βτενοχωρία ού Συντεταγμένοι έβά-

16 διζον, άλλά χωρίς εκαβτος %ει. παίΰας δε τον πρώτόν

2 προοίιο&αι. βάά.] προίιβ&αι V, προία&αι Ο || 3 καί Τ]

προς Ο | ήμΐν 7] ύμίν Ο Ι| 5 ^5 Ο || 6 νμας Ρ] ήμας Ο Ι 8 βο-

λομών Ο || 10 Μ V] 9' Ο || 11 αολομων Ο || 13 γίξων V] γέν-

ζων Ο || 14 & Ο || 14—16 άναγίγραητο Ο \\ 15 οντω γάρ οία. Ο |

ξνντάξιων Ο || 18 χαΐ οία. Ο || 19 9ανματι πολλώ Ο] 9ανματος V,

δανματι μιγάλω Τΐιβορίι. || 20 ύποτοπάβαντίς Ο \\ 22—23 άπην-

των δρόμω Τ7] δρόμω άπήντων Ο || 24 ίέ V} Τϊ Ο
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οι έντυχόντα δ Γέξων έ'χτεινεν, οντω δε χάί τών Ρ 286

άλλων εχάτερον διειργάβατο. ο δη χατιδόντες οΐ όπι- 17

6&εν Ιόντες πολλω &ορύβω τε χαϊ ταραχή έπι τούς

πολεμίους εχώρουν. ώς δε τά δρώμενα η"χονβέ τε χαι 18

5 εϊδεν ή ''Ρωμαίων δτρατιά ζύμπαδα, ονχε τον 6τρα-

τηγόν άναμείναντες της χορείας βφίβιν ηγήβαβ&αι

οϋτε τάς βάλπιγγας την ζνμβολήν δημηναι, χα&άπερ

εί&ίβτο, ου μην ούδε την τά%ιν φυλάοΌΌντες, αλλά

πατάγω τε πολλω χρώμενοι χαϊ άλλήλοις έγχελευόμενοι

ίο ε&εον έπΐ το των πολεμίων βτρατόπεδον. ένταϋ&α 19

'Ρουφΐνός τε χαϊ Λεόντιος, οΐ Ζαύνα τοϋ Φαρεδμάνον,

έργα έπεδείζαντο ές τους πολεμίους αρετής άξια. οϊς 20

δή οι Μαυρονβιοι χαταπεπληγμένοι, έπειδη χαι τονς

φύλακας βφών άνηρή6&αι εμα&ον, αντίκα ές φνγην

ΐ5 οπη εκαβτος έδρνατο ηεβαν, χαί αυτών οι πλεϊβτοι έν

ταΐς δυβχωρίαις καταλαμβανόμενοι ε&νηβχον. Ίαύδας·ίΐΒ500

τε αύτος άκοντίω πληγείς τον μηρον όμως διέφυγε τε

χαϊ ές Μαυριτανούς άπεχώρηδε. 'Ρωμαιοι δε διαρπά- 22

δαντες το τών πολεμίων βτρατόπεδον ονχέτι το Αυρά-

2ο διον έχλείπειν εγνωβαν, άλλά Σολόμωνος ενταν&α

φρούρια οίκοδομηδαμένον φυλάδδειν, όπως μη αν&ις

τούτο δη το όρος Μανρουδίοις έββατ'ον ίδται.

5 οί. Τηβορη. I 207 || 13 Αηοΐ Μκοβίΐ. Οοπα. β,ά &.

640 (4)

1 γίνξων Ο | Ιχτιινι Ο || 8 *ί οπι. Ο || 4 ίε V] δε χαϊ Ο ||

5—7 οϋτΒ—ο#τε] ούίέ—ονδέ οοάά. || 6 την ποριίαν Ο \\ 7 τάς

βάΧπιγγας Ο] τής βάλπιγγοί V ] αημ,ήναι οπι. V || 10 τών Οπι. Ο ||

11 Φαρεβμάνον βοηρβί, οί. 508,9] φαριβμάνονς V, φαριβμάνονς Ο ||

13 χαί οία. Ο || 20 έχλιπιϊν Ο || 21 οίχοβομηβαμίνον Ο] βομ,ηαα-

μένου V] ψνΧάββΐΐν Ο] φνΐάββονβιν V || 22 τοντο—όρος Κ] τό

όρος ΰη τοντο Ο | ίαβατόν Τ7] βατδν Ο

33*
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23 "Εβτι δέ τις εν Ανραβίω πέτρα απότομος κρημνών

ές μέόον άνέχονβα' πέτραν αντήν Γεμινιανον χαλονβιν

οί έπιχώριοι' ον δή πνργον οΐ πάλαι άνθρωποι βραχνν

κομιδή ποιηβάμενοι χαταφνγήν τινα Ιβχνράν τε χαΐ

άμήχανον της τον χωρίον φνβεως βφίβι ζνλλαμβανού- ί

24 6ης έδείμαντο. ένταν&α έτνγχανεν Ίανδας τά τε χρή

ματα καΙ τάς γνναίχας ημεραις πρότερον δλίγαις ίν-

απο%έμενος, ε'να τε γέροντα Μανρονβιον φύλακα των

25 χρημάτων καταβτηβάμενος. ον γαρ 'άν ποτε νπετό-

παβεν οντε τονς πολεμίονς ές τόνδε τον χώρον άφί- ίο

ζεβ&αι οντ' αν βία ες τον άπαντα αΙώνα τον πνργον

26 έλεΐν. αλλά 'Ρωμαΐοι τότε τον Λνραβίον τάς δνβχω-

ρίας διερεννώμενοι ένταϋ&α ήκον, και αντών τις άνα-

βαίνειν είς τον πνργον %νν γέλωτι ένεχείρηβεν αϊ δ\

γννάϊκες έτώ&αξον, ατε δη των αμήχανων έφιεμένον ΐδ

27 καταγελώδαι. τοντο δε και δ πρεδβύτης άπο τον πνρ

γον διαχνψας έποίει' δ #£ 'Ρωμαίος βτρατιώτης επειδή

χερβί τε καΙ ποβιν άναβαίνων εγγύς πον έγεγόνει,

όπαϋάμενος ηβνχη το ί,ίφος έζήλατό τε ώς είχε τάχονς

και τον γέροντος είς τον ανχένα έπιτνχών παίει, *>

28Β501τεμ·£Ϊν τε αντον διαμπάξ ΐβχνβεν. η τε κεφαλή έ%έ-

πεΰεν είς το έδαφος, καΙ οί βτρατιωται ϋ·αρβονντες

ήδη καΙ αλλήλων έχόμενοι είς τον πνργον άνέβαινον,

1—6 "Εστί—ίδίίμαντο] Έν Ανραβίω τω δριι Λίτρα άχρό-

τομος ην, κρημνών μίαον άνίχουβα' δ άή πνργον χτλ. 8\ύά.

Β. V. άχρότομος

1 άαότομος] άχρότομος Βιιϊά. || 2 γεμενιανον Ο | 3 πνργον Ο ]|

4 τινα—τε Ο] τε Ιβχνράν τινα V | τί οπι. 8ιιϊά. || 6 άμήχανον]

άμαχωτάτην Τηβορίι. (| 10—11 οβτι—ο#τ'] ονδϊ—ονά' αοάά. |

14 ε'ί Ο || 15 άμηχάνων ίφιιμίνον V] άμιινόνων έφιεμίνονς Ο |

18 χερβί τι V] τι χερβϊ Ο || 19 έξηλατό Ο Τηβορη.] ίξείλετό ν\

20 ϊί5 οπι. Ο | 22 & Ο || 23 & Ο



[ΡΚΟΟΟΡΠ ϋΕ ΒΕΙΛΟ ν^ΝϋΑΙ,ΙΟΟ II. 21.] 517

και τάς τε γυναίκας τά τε χρήματα, μεγάλα κομιδή

οντά, έν%ένδε έζεϊλον. άφ' ων δή Σολομών πολλάς 29

των έν Λιβύη πόλεων περιέβαλε τείχεδι.

Και έπειδή ΜαυρούοΊοι άνεχώρηδαν έκ Νουμιδίας 80

5 νικη&έντες, ωβπερ έρρή&η, Ζάβην τε την χώραν, ή

ΰπερ όρος το Αύράβιόν έβτι Μαυριτανία τε ή πρώτη Ρ 287

καλείται μητρόπολιν Σίτιφιν έχουϋα, τη 'Ρωμαίων αρχή

ές φόρου άπαγωγήν προβεποίηβε' Μαυριτανίας γαρ 31

της ετέρας πρώτη Καιβάρεια τυγχάνει οϋβα, ο·δ δή 6

ίο Μαβτίγας %νν Μανρουβίοις τοις αΰτοϋ ΐδρυτο, Σύμ

παντα τά εκείνη χωρία κατήκοά τε και φόρου υποτελή

πλην γε δή πόλεως Καιβαρείας έχων. ταύτην γαρ 32

'Ρωμαίοις Βελιβάριος τό πρότερον άνεβώβατο, ωβπερ

έν τοις έμπροβ&έν μοι δεδήλωται λόγοις' ές ήν 'Ρω-

15 μαϊοι ναυβι μεν είς αεί στέλλονται, πεζή δε Ιέναι ουκ

είβι δυνατοί Μαυρουβίων έν ταύτη φκημένων τή

χώρα. καϊ άπ' αύτοϋ Λίβυες άπαντες, οΐ 'Ρωμαίων 33

κατήκοοι ήβαν, εΙρήνης άβφαλοϋς τυχόντες καϊ τής

Σολόμωνος αρχής βώφρονός τε και λίαν μετρίας, ες

«ο τε τό λοιπόν πολέμιον έν νω ούδεν έχοντες, εδο%αν

εύδαιμονέβτατοι είναι άν&ρώπων απάντων.

κα'. Τετάρτω δε ϋβτερον ένιαυτώ άπαντα βφίβιν

άγα%ά ές τουναντίον γενέβ&αι %υνέπεβεν. έτος γάρ&Μί/Μ

ί'βδομόν τε και δεκατόν Ίουβτινιανοϋ βαβιλέως τήν

85 αυτοκράτορα αρχήν έχοντος, Κϋρός τε και Σέργιος, οΐ Β 502

14 οί. 439, 18 || 25 οί. Τΐιβορίι. 1 208

1 τάς τί] τ« οππι Οίπά. άβίθηάυπι οβηββί Οΐιηβί | τά ν~\

και τα Ο | 4 νονμηάίας Ο || 6 μανριτανίαν οοάά. || 10 ΐάρνται Ο \

αϋτον βοήρβϊ] αύτοϋ V, αύ/// Ο || 12 ταύτην Ο] ταύταV || 15 νανβΐ

μΛν Τ] μ£ν νανβϊν Ο \ ΐΐς άίΐ] ΐΐοαύ V, ές άιϊ Ο | 18 Ηρήνης

τε Ο || 20 έν—ούδΐν V] ονδΐν έν νώ Ο || 23 άγαδά V] τά.

άγα&ά Ο || 25 χνρος οοάα.
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Βάκχου τον Σολόμωνος αδελφού παίδες, πόλεων των

έν Λιβύη προς βαβιλέως αρχειν ίλαχον, Πενταπόλεως

μεν Κύρος 6 πρεββύτερος, Τριπόλεως δε Σέργιος.

2 Μανρούβιοι δε οί Λενά&αι καλούμενοι βτρατω μεγάλω

ες Αεπτίμαγναν πάλιν παρ" αύτον ΐχοντο, έπι&ρνλλονν- ί

τες οτι δή τούτον ένεκα τ^χοιεν, οπως δ Σέργιος δωρά

τε χαι ξύμβολα βφίβι τα νομιζόμενα δονς τήν είρήνην

3 χρατύνηται. Σέργιος δε Πονδεντίω άναπειβ&εις Τρι-

πολίχη άνδρΐ, ούπερ έν τοϊς έμπροβ&εν λόγοις εμνή-

β&ην ατε χατ' αρχάς τον Βανδιλιχον πολέμον ίο

Ίονβτινιανώ βαβιλεΐ επί Βανδίλονς νπηρετήβαντος,

όγδοήχοντα μεν των βαρβάρων τονς μάλιβτα δοχίμονς

τη πάλει έδεζατο, άπαντα έπιτελέβειν ύποβχόμενος τά

αΐτούμενα, τονς δε αλλονς εν τω προαβτείω μένειν

4 έχέλενβε. τούτοις δή τοίς όγδοήχοντα πίβτεις άμφι μ

τΐ\ εΙρήνη παραβχόμενος, οντω δή αντονς έπι &ο(νην

έχάλεβε. τούτονς δε λέγονόι τονς βαρβάρονς νω δο-

λερω έν τη πάλει γενέβ&αι, οπως Σέργιον ένεδρεύ-

5 όαντες χτείνωβιν. έπειδή τε αύτψ ές λόγονς ήλ&ον,

'άλλα τε 'ΡωμαΙοις έπεχάλονν έγχλήματα χαι τά λήια «ο

ο βψίβιν ον δέον δηϊωβαι. απερ ό Σέργιος έν άλογία

πεποιημένος, έχ τον βάϋ·ρον έζαναβτάς, έφ' ονπερ

7 χα&ηβτο, έβούλετο άπαλλάδβεβ&αι. χαί τις αύτον των

Ρ 288 βαρβάρων της έπωμίδος λαβόμενος ίνεχείρει οί έμπό-

8—9 οί. 359, 7

1 αοΧομ&νος Ο || 3 μεν Ο] μεν ό V | κύρος οοάά. || 4 Λενά&αι

ϋίηά..] Ιενχά&αι V, ίεβάφαι Ο || 5 Γχοντο] ηχοντα ΐ^|| 6 τούτον]

ταύτη Ο | 7 τι V] οπι. Ο | αφίβι—δονς Υ] τά νομιξομενα οφίαι

διδονς Ο || 8 ποδεντίω V || 15 δη V] δε Ο || 19 χτείνωαιν V

διαφ&είρωαιν Ο || 21 ον δέον V] ονδϊν Ο \ δηωοαι Ο \ απερ V

οπερ Ο || 22 βά&ρον Ο] βαρά&ρον V | έφ' ΟΠΙ. Ο || 23 αύτον Υ

αύτω Ο \\ 24 βαρβάρων V] μαυροναίων Ο
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διος είναι, ες τε δόρυβον έν&ένδε χαταβτάντες οί 8

άλλοι άμφ ' αύτον ήδη ζυνέρρεον. τών δέ τις Σερ- 9

γιου δορυφόρων το ί,ίφος βπαβάμενος τούτον δή τον Β 508

Μαυρούβιον διεχρήβατο. καΐ άπ' αυτού ταραχής, ως 10

5 το είκος, γενομένης εν τω δωματίω μεγάλης, οί Σερ-

γίον δορυφόροι τους βαρβάρους απαντάς ίχτειναν.

καΐ αυτών εις, έπειδή χτεινομένους τους άλλους εϊδε, 11

τοϋ τε οΐχήματος, ίνα δή ταϋτα έπράβαετο, ίχπεπή-

δηχε, λα%·ων απαντάς, ες τε τους ομοφύλους άφικό-

ιο μένος τα βφΐΰι ί,υμπεϋόντα έδήλου. οί δε ταϋτα 12

άκούβαντες ες τε το οίχεϊον βτρατόπεδον κομίζονται

δρόμω χαΐ %ύν τοις άλλοις άπαδιν έν οΊιλοις έπϊ 'Ρω-

μαίους έγένοντο. οΐς δή άμφΐ πάλιν Λεπτίμαγναν 13

άφιχομένοις Σέργιος τε χαΐ Πονδέντιος παντί τω

15 βτρατω ύπηντίαξον. της τε μάχης έχ χειρός γινομένης 14

τά μεν πρώτα ένίκων 'Ρωμαϊοι χαΐ τών πολεμίων πολ

λούς έχτειναν, χαι αυτών το 6τρατόπεδον ληιβάμενοι

τών τε χρημάτων έκράτηβαν καΐ γυναικών τε καϊ παί

δων έζηνδραπόδιβαν μέγα τι χρήμα, ύβτερον δε Που- 15

20 δέντιος δράβει άπεριβκέπτω έχόμενος &νή(ίχει. Σέρ

γιος δε βύν τω 'Ρωμαίων βτρατω, ήδη γαρ χαι

βυνεβχόταζεν, ές Λεπτίμαγναν εβήλαβε.

Χρόνω δε νβτερον οί μεν βάρβαροι μείξονι παρα- 16

βχευη έπϊ 'Ρωμαίονς έβτράτευόαν. Σέργιος δε παρά

25 Σολόμωνα τον &εϊον έβτάλη, έφ' ω χαι αυτός μείξονι

12 Ανιοΐ. Μωοβίΐ. Οοπι. αά ». 543 (3)

1 έν&ενδε Ο] έν&άδε V || 6 γενομένης—μεγάλης V] μεγά

λης—γεγενημένης Ο || 7 τούς] Ιιϊηο γογβιιβ Ρ || 13 δη ΥΡ] μη Ο \[

21 ξ,νν ΡΟ \ τφ οτα. Ρ || 25 αολομωνα Ο \ τον ΓβρβΜί Ο
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ϋτρατω έπι τους πολεμίους ίοι' ου δη χαι Κϋρον τον

17 άδελφόν ευρεν. οΐ χε βάρβαροι ες Βυζάχιον άφιχό-

μενοι πλείβτα ε% επιδρομής έληίβαντο των εκείνη χω

ρίων ΪΑντάλας δε (ουπερ Ιν τοις έμπροβ&εν λόγοις

Β 504 έμνήβ&ην ατε 'Ρωμαίοις πιβτού διαμεμενηχότος χαι 5

δι' αντο μόνον έν Βυζαχίω Μαυρουβίων άρχοντος)

ηδη Σολόμωνι έχπεπολεμωμένος έτύγχανεν, οτι τε τάς

βιτήβεις, αϊς αντόν βαβιλενς έτετιμήχει, Σολόμων

άφείλετο χαι τον άδελφόν τον αυτού εχτεινε, ταραχήν

18 τινα αύτώ ες Βυξαχηνονς γινομένην έπενεγχών. τότε ίο

ούν τούτους Ιάντάλας τονς βαρβάρονς άβμενός τε είδε

χαι δμαιχμίαν ποιηβάμενος έπι Σολόμωνά τε χαι Καρχψ

19 δόνα βφίβιν ηγήβατο. Σολόμων δε, επεϊ ταύτα η"χονβε,

παντι τω βτρατώ άρας έπ αυτούς ηει, χαι χαταλαβων

άμφΐ πάλιν Τεβέβτην , ίξ ημερών όδω Καρχηδόνος α

διέχουβαν, έϋτρατοπεδενβατο αυτός τε χαί οΐ Βάχχον

τοΰ αδελφού παίδες Κυράς τε χαι Σέργιος χαϊ Σολό-

20 μων ό νεότατος, δείβας τε το των βαρβάρων πλή&ος

έπεμψε παρά των Λευα&ών τους άρχοντας, μεμφόμενος

μεν οτι δή ενβπονδοι 'Ρωμαίων 'όντες είτα έν οπλοις ?ο

γενόμενοι έπ' αυτούς ηχονβι, την δε είρήνην άξιων

έν 6φίβι χρατνναδ&αι, δρχους τε όμεϊ6&αι τονς δει-

Ρ 289 νοτάτους υπέόχετο, ή μην άμνηβτία των πεπραγμένων

21 ές αύτούς χρήβεδ&αι. χλενάξοντες δε τα είρημένα οΐ

4 οί. 475, 15 |1 24 οϊ. Ήιβορίι. I 209

1 κνρον V || 4 Ζμπροσ&ι Ρ \\ 6 μόνον V] μόνον ΡΟ || 7 βο-

λομώνι Ο || 8 αολομών Ο || 10 τινα αντω V] αντοϋ τινα ΡΟ ] '

βυξαχινονς V \ γινομένην Ο \\ 11 ονν V] γονν ΡΟ || 13 60-

Χομών Ο || 15 τιβίατην ΫΡ] τε βέατην Ο, ΒεΌτην ΤίβορΗ. |

16 έοτρατοπεδινβατο ΤΡ] έΌτρατοπεδενοαντό τε Ο || 17 χνρος Τ|

17—18 βολόμων Ρ, βολομών Ο || 19 λενα&ων V] ίεβάν9ων ΡΟ

20 ρωμαίοις Ο || 24 χρήοεοΦαι Υ~[ χρήααα9αι ΡΟ
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βάρβαροι πάντως αντον όμεΐβ&αι τά Χριΰτιανών λόγια

εφαβαν, άπερ καλεϊν ευαγγέλια νενομίχαβιν. ονχοϋν 22

επειδή Σέργιος ταντα όμόβας είτα τονς πιοτενβαντας

έχτεινε, βονλομένοις ϋφίβιν αύτοΐς είη ές μάχην Ιονόι

5 τούτων δη των λογίων άποπειραβϋ·αι, οποίαν τινά

προς τονς έπιόρχονς δνναμιν έχονβιν, οπως αντοϊς

βεβαιότατα πιβτενβαντες οντω δη έπι τάς ζνν&ήχας Β 505

χα%·ι6τώνται. ταντα Σολόμων άχονΰας τά ες την %νμ-

βολην έζηρτνετο.

ίο Τη δε νϋτεραία μοίρα τινι των πολεμίων λείαν 23

οτι πλείβτην άγονβη ζνμβαλων χαΐ μάχη νιχήβας αφε

λών τε την λείαν έφύλαββε πάβαν. δυβαναβχετοϋβι 24

#έ τοις βτρατιώταις χαι δεινά ποιουμένοις, οτι δη

αντοϊς ονχ έδίδον τά λάφυρα, έφαβχεν άναμένειν τό

ιό τοϋ πολέμου πέρας, οπως δη άπαντα τηνιχαϋτα διανεί-

μωνται, χα&άπερ αν ές την ά%ίαν έπιβάλλον έχάβτω

φαίνηται. έπει δε αύ&ις οι βάρβαροι πάβη τη βτρατια 25

ες ζυμβολήν ωρμηντο, ένταν&α 'Ρωμαίων τέ τίνες

άπελείποντο χαι οί άλλοι ού ξιη> προ&υμία ές την

20 παράταξιν ηεβαν. πρώτα μεν ούν άγχώμαλος έγεγόνει 26

η μάχη, νβτερον δε πλή&ει πολλω υπερβαλλομένων

των Μανρονϋίων, 'Ρωμαίων μϊν οί πολλοί έφενγον,

Σολόμων δε χαϊ άμφ' αυτόν τίνες χρόνον μέν τινα

βαλλόμενοι άντείχον, ϋβτερον δε νπερβιαξομένων των

86 πολεμίων ϋπονδη έφενγον ές τε ρναχος έχείνη ρέοντος

χαράδραν αφίχοντο. έν&α δη όχλάβαντός οί τον 27

ίππου Σολόμων έχπίπτει ές έδαφος, χαι αντον χατά

3 είτα θναηυϊΐ ϊη Ο || 4 είη] ηιι Ο | 5 άποπειραα&αι νθ]

άποχειράααβ&αι Ρ \\ 15—16 διανείμωνται V] διανίμωνται ΡΟ ||

19 απελείποντο V] άπελίποντο ΡΟ || 20 πρώτα μεν ονν V] καΐ

πρώτα μεν ΡΟ || 22 ρωμαίοι V || 27 έχαίχτει ΥΡ] ίμπίπτει Ο
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τάχος ταϊς χερβϊν οΐ δορυφόροι άράμενοι επί τον

28 ϊππον χα&ίξουβι. περιώδννον δε γεγονότα χαϊ αδύ

νατον έτι τον χαλινού έχεβ&αι χαταλαβόντες οί βάρ

βαροι αυτόν τε χτείνουΰι χαί των δορυφόρων πολλούς,

αύτη τε τον βίον τελευτή Σολόμωνι έγένετο. ι

Β 606 χβ'. Τελευτήβαντος δε Σολόμωνος, Σέργιος αύτοϋ,

ωβπερ είρηται, άδελφιδονς ων, δόντος βαβιλέως, παρέ-

2 λαβε την Λιβύης αρχήν, ος δη φ&ορας πολλής αΐτιώ-

τατος τω Λιβύων γένει έγενετο, απαντές τε αυτού τή

αρχή ήχ&οντο, άρχοντες μεν, δτι άβύνετος ων χομιδή χαί ίο

Ρ 290 νέος τόν τε τρόπον χαί την ήλιχίαν άλαξονιχώτατος

γέγονεν άν&ρώπων απάντων, ϋβριζέ τε λόγω ούδενι

ές αυτούς χαϊ ύπερεώρα, πλούτου τε δυνάμει χαϊ τη

της αρχής ίξουβία ές τοϋτο άεΐ έπιχρώμενος' οί δε

βτρατιωται, ότι δη ανανδρός τε χαί μαλ&αχός παντά- ΐ5

παΰιν ην οί δ} Λίβυες διά τε ταύτα χαϊ οτι γυναι-

χων τε χαί χρημάτων αλλότριων ατοπός τις έραβτής

3 έγεγόνει. μάλιβτα δϊ πάντων Ιωάννης ό -ΣΊβΊνιόλον

τη Σεργίου δυνάμει χαλεπως εϊχεν. άγα&ος γαρ ων

τα πολέμια χαί διαφερόντως εύδόχιμος, άχαρίβτου τον 20

4 άν&ρώπου άτεχνώς έτυχε, διό δή ούτε αύτός ούτε άλλος

των πάντων ονδεις όπλα άνταίρειν τοίς πολεμίοις

δ ήβούλετο. τω δε 'Αντάλα οΐ τε Μανρούβιοι βχεδόν τι

5 οί. Αιιοί. Μ&ΓοβΠ. Οοιη. αά 8,. 541 (3). νϊοΐ Τοηη. &ά

&. 543 Ι 7 οί. 517, 25

1 ταΐς V] οτο.. ΡΟ || 2—3 αδύνατον ΡΟ] άδννατονντα V ||

3 Ιτι οτα. Ο || 3—4 καταΧαβόντες οί βάρβαροι ΎΡ\ οί βάρβαροι

χαταΧαβόντες Ο || 10 άξύνιτος ΡΟ || 13 πλούτου τε V] πΧοντω τε

χαϊ ΡΟ || 16 5τι V] οζη. ΡΟ || 18 Ιωάννης 6 σιαινίον V, ό οιαιν-

νιόλον Ιωάννης Ρ, & οιΰινιέΧου Ιωάννης Ο \\ 19 είχε Ρ || 21 ίτυ-

χεν Ρ || 22 τοϊς V] έν τοις ΡΟ || 22—23 ήβούλετο 70] ήβού-

Χοντο Ρ || 23—623, 4 τω—άπαντα οτα. V
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άπαντες εΐποντο και Στότξας έκ Μαυριτανίας μετά-

πεμπτος ήλ&εν. έπεί τε ούδεϊς 6φί6ιν έπε^ει των 6

πολεμίων, ήγόν τε καϊ έφερον ληιξόμενοι άδεως

άπαντα, τότε Άντάλας Ίουβτινιανώ βαβιλεϊ γράμματα

5 έγραψεν. έδήλου δε ή γραφή τάδε ,,Λοϋλος μεν είναι 7

,,τής βής βαΰιλείας ουκ αν ούδε αυτός άρνη&είην,

,,Μαυρούβιοι δε προς Σολόμωνος έν βπονδαϊς πεπον-

,,&ότες άνόΰια έργα, εν οπλοις ως μάλιβτα ήναγκαβμένοι Β 507

,,γεγόναβιν, ου 6οι ταϋτα άνταίροντες, αλλά τον έχ&ρόν

ίο ,,άμυνόμενοι, καΐ διαφερόντως έγώ. ού γάρ μόνον με 8

,,τ&ν βιτήβεων άποβτερεϊν εγνω, άβπερ μοι πολλώ

,,πρότερον χρόνω Βελιβάριός τε διώριβε καΐ βύ δε'δω-

,,κας, άλλα καΐ τον άδελφόν τον έμόν έκτεινεν, οϋδεν

,,άδίκημα αύτω έπενεγκείν έ'χων. την μεν ουν δίκην 9

15 ,,παρά τοϋ ήδικηκότος ήμας λαβόντες εχομεν. εΐ δε

„6οι βουλομένω έβτΐ δουλεύειν τε Μαυρουΰίους τή

„6ή βαβιλεία καΐ πάντα ΰπηρετείν ψΐερ εΐώ&αβι, Σέρ-

,,γιον μεν τον τοϋ Σολόμωνος άδελφιδοΰν έν&ένδε

,,άπαλλαγέντα έπανήχειν παρά βε κέλευε, άλλον δε

ίο ,,βτρατηγόν είς Λιβΰην πέμπε, ον γάρ 6ε επιλείψουΰιν 10

,,άνδρες Ί-υνετοί τε καϊ Σεργίου τω παντί άξιώτεροΐ'

,,ί'ως γάρ οΰτος τω 6ώ έζηγεϊται βτρατω, είρήνην ες

,,Γί 'Ρωμαίους καϊ Μαυρουβίους %υνί6τα6&αι άμήχανά

,,έβτιν." Άντάλας μεν τοβαΰτα έγραψε, βαβιλεύς δε 11

25 ταϋτα άναλεζάμενος καϊ μα&ων το κοινόν απάντων ές

Σέργιον έχ&ος, ούδ' ώς παραλύειν αύτόν της άρχής

3 άδ$ως Ρ] ώτιχνώς Ο \\ 6 ή γραφή τάβι βναηηΐΐ ϊη Ο \\

10 μόνον] μόνων V, οσον ΡΟ | με V] μ,Ιν ΡΟ || 11 ααπιρ V]

ωβπιρ ΡΟ || 12 βν V] αύτός ΡΟ || 14 αντώ άδίκημα ΡΟ ||

18 τον V] οπι. ΡΟ | έν9ά$8 Ο || 20 £*? ΡΟ | έπΛήφουοιν Ρ ||

21 παντί τι Ο \\ 26 $χ9ος V] &χ9ο$ ΡΟ
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ί/θίλβ, Σολόμωνος την τε 'άλλην άρετην χαι την τον

βίου χαταδτροφήν αΐόχυνόμενος. ταύτα μεν ονν έφέ-

ρετο τήδε.

12 Σολομών δε, 6 Σεργίου αδελφός, δόζας %ύν τω

%είω Σολόμωνι ί\ άν&ρώπων άφανια&ήναι, πρός τε ί

των άλλων και τον άδελφοϋ ήμελή&η' ου γάρ τις

13 αυτόν περιόντα εγνω. ετύγχαναν δε ζωγρήβαντες

αυτόν ατε νέον κομιδή όντα, Μαυρούβιοι, χαι αντον

14 άνεπυν%·άνοντο όβτις ποτε εΐη. δ ί« Βανδίλος μεν

Β 508 γένος, Σολόμωνος δε δούλος έ'φαβκεν είναι, φίλον ίο

Ρ 291 μέντοι των τινα Ιατρών, Πηγάβιον όνομα, είναι οΐ ίν

πόλει Λαρίβω, πληβίον πον ούβη, ός αντόν ώνήβαιτο

15 τά λύτρα διδούς. οι μεν ονν ΛΓαυροΰ^ιοι αγχιβτα

τον της πόλεως περιβόλου γενόμενοι έχάλονν τε τον

Πηγάβιον χαί οι Σολόμωνα έπεδείχννον, ήρώτων τε «

16 οΐ τούτον ώνεϊβ&αι πρός ηδονής έβτι. χαί έπεϊ

ώμολόγει ώνήβεβ&αι, πεντήχοντά οι χρυβων άπέδοντο

17 τον Σολόμωνα. έντός δε τοϋ περιβόλου γενόμενος

Σολόμων τους Μαυρουΰίους ατε πρός αυτού μειραχίον

όντος έζηπατημένους, ίτώ&αζεν. αυτός γάρ Σολόμων ίο

εφαΰχεν, 6 Βάκχου μεν παις, Σολόμωνος δε άδελφιδοϋς

18 είναι. ΜαυροΰοΊοι δε τοις τε %υμπε6ούβι περιαλγονντες

και δεινά ποιούμενοι, ότι δη Σεργίου τε χαι 'Ρωμαίων

ένέχνρον χρατερόν έχοντες είτα οϋτω παρέργως άφή-

καν, ές Αάριβόν τε άφίκοντο χαϊ αυτής ές πολιορχίαν κ

8 αντον V] αντοϊ ΡΟ || 9 είτ]] ήει Ρ \ βάνδΛος Ο || 11 ίν

νθ] έν τή Ρ |1 12 ώνήβαιτο αν Ο [| 15 έπεδείχννον Κ] ίίϊίχ-

ννον ΡΟ || 17 χρναών νθ] χρναον Ρ || 19—20 Σολόμων—γάρ

οππβ8& βΓαηΐ ίη Ρ, αάβοτϊρύα βηηί ίη πΐ8χ§. || 19 αολομων Ο \

αντον νΡ] αντονς Ο || 19—20 μειραχίον δντος] μειράχιον Ο ||

20 Ο-ηπατημίνοις Ο \ έτω&αξε Ρ || 24 χαρτερόν ΡΟ \ όντως ΡΟ ||

25 λαρίβον Ο | αντής Τ] αντοϊς ΡΟ
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χατέβτηβαν, οπως τον Σολόμωνα %ύν τη πάλει αίρή-

βουβιν. οΐ δε πολιορκούμενοι των βαρβάρων τήν 19

προβεδρεΐαν κατορρωδήβαντες, έπεί ούδε τά επιτήδεια

έβκομιβάμενοι ετυχον, τοις Μαυρουβίοις ές λόγους

ήλ&ον, έφ' φ χρήματα μεγάλα περιβαλλόμενοι τήν

προβεδρεΐαν εύ&ύς διαλύβωβιν. οϊ δε ούκ αν ελέϊν 20

βία τήν πάλιν οΐόμενοι, ίπει Μαυρουβίοις τειχομαχεΐν

ούδαμή ήβκηται, βπανΐξειν τε τά έπιτήδεια τοις πολιορ-

κουμε'νοις ήκιβτα εγνωβαν, τούς τε λόγους ενεδέχοντο

και τριβχιλίους κεκομιβμενοι χρυβοϋς τήν πολιορκίαν

διέλυβαν, καϊ οϊ Αευά&αι έπ' οίκου Σύμπαντες άνε-

χώρηβαν.

κγ'. Άντάλας δε και ό των Μαυρουβίων βτρατος Β 609

ί,υνελεγοντο αυ&ις εν Βυξακίω, καϊ αύτοϊς Στότξας

\υνήν , βτρατιώτας τε δλίγους τινάς καϊ Βανδίλους

εχων. Ιωάννης δε ό Σιβινιόλου, πολλά λιπαρούντων 2

Λιβύων, βτράτευμα άγείρας έπ' αυτούς ήλ&εν. έτύγχανε 3

ί£ Ίμέριος Θραξ των έν Βυξακίω καταλόγων άρχων,

ον δή τότε Ιωάννης έκελευε πάντας έπαγόμενον τούς

> ταύτη καταλόγους ζύν τοις έκάβτω ήγουμένοις έλ&όντα

ες χωρίον Μενεφέββη, δ έβτιν έν Βυξακίω, βφίβι

%υμμϊ%αι. ϋβτερον δε άκούβας ένταϋ&α ένβτρατοπε- 4

δεύεβ&αι τούς πολεμίους, Ίμερίω έγραφε τά τε ζυμ-

πεβόντα δηλών και βφίβιν έπαγγέλλων έτέρω&ι άνα-

\ μίγνυβ&αι, οπως μή κατά μάνας, αλλά κοινή Άπαντες

1 τον] το Ο \ τ% οτα. Ο || 1—2 αίρήαονβιν 7"] αίρήβωαιν ΡΟ\\

3 προσεδριαν Ιιίο βί ϊηίτα Ρ | κατωρρωδήβαντες Ρ | 6 εύ&νς V]

*&&ν ΡΟ || 11 Χενά&αι Γ0] Ιεβά&αι Ρ | 16 αιΰιννιόλου Ρ,

αιαινε Ο \ λίΛαρονντων ΥΡ\ παραχαλονντων Ο || 18 ΦραΙ οοάά. ||

20 ίκάβτων Ο \\ 21 μ,ενεφέββη Ύ~\ μενεφέαη Ρ, μενεφεαή Ο || 22 ξνμ-

μίζαι οοάά. || 22—23 ίνατρατοπεθεΰεβ&αι V] ίατρατοπεδεύβ&αι Ρ,

ίοτρατοηεδενα&αι Ο
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5 νπανχιάβωϋι τοις πολεμίοις. χνχτ} δέ χινι οι χαϋχα

χά γράμμαχα εχονχες όδω εχέρα χρηβάμενοι χον Ίμέριον

ενρειν ονδαμη ϊβχνβαν, άλλα ξνν χω βχραχω έμαεπχω-

χώς ές χο χων ένανχίων βχραχόπεδον γέγονεν νπο

6 χαΐς έχείνων χερβίν. ($ν δέ χις ίν χούχφ χω 'Ρα- 5

Ρ 292 μαίων βχραχω νεανίας Σεβηριανος , Άβιαχιχοϋ παις,

Φοίνιξ, Έμεβηνος γένος, χαχαλόγον Ιππιχον άρχων.

7 05 δη μόνος %νν χοίς άμψ αύχον βχραχιώχαις, πενχή-

8 χονχα ονβι, χοΐς πολεμίοις ές χείρας ήλ&ε. χαι χρόνον

μεν άνχείχόν χινα, επειχα δε πλή&ει πολλω βιαξόμενοι ίο

^5 λόφον άνέδραμον ένχαν&ά πη ονχα, ον δη χαϊ

9 φρονριον ούχ άβφαλες ι\ν. διο δη ομολογία βφας

ανχονς χοϊς ένανχίοις ένχαν&α έπ' ανχούς άναβεβηχόβι

ΙΟΒδΙΟπαρέδωχαν.) οΐ δε οϋχε ανχον ονχε χων βχραχιωχών

χινα εχτειναν , αλλά ξωγρήβανχες άπανχας, Ίμέριον 15

μεν έν φνλαχγι εβχον, χω δε Στόχζα χονς βχραχιώχας

παρέδοβαν, δμολογοννχας βψίβι |ΐ>ν προθυμία πολλή

έπι 'Ρωμαίονς βχραχενβεβϋ-αΐ' χον μένχοι Ίμέριον, ην

11 μή χά έπαγγελλόμενα ποιη, χχείνειν ηπείλονν. έπήγγελ-

λον δε πόλιν Ιίδραμηχον έπι&αλαββίαν μηχανή χινι 2»

βψίβιν ένδονναι. χαϊ έπεί οΐ Ιβχνρίξεχο βονλομένω

12 είναι, έπΙ 'Λδραμηχον %νν αύχω ηεΰαν. χης χε πό

λεως άγχον γενόμενοι Ίμέριον μεν όλίγω έ"μπροβ&εν

ί-νν βτραχιώχαις χών Σχόχξα επομένων χιβιν έπεμψαν,

Μανρονβίονς δεδεμένονς δηϋ·εν έφέλχονχα, ανχοί δε α

7 Ιππικών V || 9 ηΐ&ον V [| 10 πλή&ει χοΧλω ΨΟ] πολλώ

πλή&ει Ρ || 11 λόφον άνέδραμον] Χοφιάν ίβραμον Ο \ δντα νΡΟ

ρΓ. πι.] οΐιΰαν Ο οογγ. | «αϊ V] οτα. ΡΟ || 13 αύτονς] αύτοΐς Ρ |

14 αυτόν] αύτων V || 18 ατρατενΰεα&αι Ρ, ΰΗτΪΆΪ] ατρατεύε-

α&αι νθ Ι 19—20 έπήγγελλον Μ&Ιίτ.] έπήγγελλε οο&ά. || 22 α&ν Ρ\

της τε V] της Ρ, «αϊ της Ο || 23 γινόμενοι Ο \ μϊν ΡΟ] μέν

τοι V
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ΰπιβ&εν εϊποντο. καϊ τω Ίμερίφ είπεϊν τοις έφεβτώβι 13

ταϊς της πόλεως πύλαις έπέϋτελλον, ώς νικφη μεν

χατά χράτος ό βαβιλέως βτρατος, ηί,ει δε Ιωάννης

αύτίκα δη μάλα, πλή&ος Μανρονβίων δορναλώτων

5 άγων άρι&μοϋ κρεΐββον ούτω τε των πνλών βφίβΊν

άνοιγνυμένων , έντός τον περιβόλου %νν τοις άμα

αύτω ίοϋοΊ γενέβ&αι. καϊ δ μεν κατά ταϋτα έποίει. 14

ΆδραμητηνοΙ δε όντως έζαπατη&έντες (ού γάρ άπιβτείν

τω πάντων άρχοντι των έν Βνζακίω ϋτρατιωτών εΐχον)

ίο τάς πύλας άναπετάβαντες τονς πολεμίονς έδέχοντο.

τότε δη οι ξυν τψ Ίμερίω έδβάντες βπαβάμενοι τά 15

%ίφη τάς πνλας έπιτιϋ·έναι τούς ταύτη φύλακας ονκέτι

εΐων, αλλά πάντα τη πόλει αντίκα εδεζαντο τον των

Μανρονβίων βτρατόν. ληιβάμενοί τε αντην οΐ βάρ- 16

15 βαροί καΐ φύλακας καταβτηβάμενοι ολίγους τινάς άπηλ- Β 511

λάββοντο. 'Ρωμαίων δε των ξωγρηϋ·έντων τίνες μεν 17

φεύγοντες ές Καρχηδόνα η^λδον, έν οϊς Σεβηριανός

τε και Ίμέριος ήν. έκ Μαυρουβίων γάρ τοις φεύγειν

έ&έλουβιν ού χαλεπον ην. πολλοί δε καΐ %ύν τω

«ο Στότξα οντι άκοντες Εμειναν.

Χρόνω δε ού πολλω νδτερον των τις Ιερέων, 18

Παύλος όνομα, ος δη έφεβτήκει τη των νοβούντων

έπιμελεία, κοινολογηβάμενος των λογίμων τιβίν, ,,αύτος

,,μ-ίν", εφη, ,,ές Καρχηδόνα βταλήβομαι και κατά τάχος

8 άδραμητηνοί Ρ ΟΟΓΓ. 0] άδραμυχψΌΪ V, άδραμητίνοί Ρ

ρΓ. ιη. | οΰτωνίΙ 9 Ενζαχίφΐ βνξ βν&ητπΐ; ίη Ο \\ 11—12 τά ξίφη

οτα. Υ\\ 13 άλίά πάντα ΤΟ] άλλ' άπαντα Ρ 9 16 φύλακας Ρ |

χαταατηβάμενοι νΡΟ ρΓ. πι. οογγ.] χαταβτηοαμενος Ο τ>ι. πι. ||

16 μεν ΡΟ] οτα. V | 17 φενγοντες V] φνγόντις ΡΟ | οϊς V]

τοις ΡΟ | αενηριανός ΡΟ || 20 Άκοντες V] άχοναιοι ΡΟ ||

21—529, 3 χρόνω—ίχώρηβεν οτα. V \\ 22 έψεατήχει δοβΙϊ^βΓ]

ένεατήχει Ρ, ένατήχει Ο
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„|νν βτρατώ επανη%ειν ελπίδα εχω, ύμϊν δε μελήβει

19 ,,τί} πάλει το βαβιλέως βτράτευμα δέζαβ&αι." οΐ μεν

ούν αυτόν βρόχοις τιβϊν άνάψαντες ννχτωρ από τον

περιβόλου χαΟ-ηκαν, ό ό*£ παρά της &αλάββης την

ήιόνα γενόμενος, όλκάδος τε αλιέων έπιτνχών ένταϋ&ά

Ρ 293 πη ονβης χρήμαβι πολλοίς άναπείβας τους ταύτης

20 χνρίους ες Καρχηδόνα ε"πλει. δη καταπλεύβας χαϊ

Σεργίφ ίς όψιν έλ&ών τον τε λόγον άπαντα εφραβε

χαϊ βτράτευμα λόγον άξιον ώς Άδραμητόν άναβωβο-

21 μένω διδόναι ηζίου. και έπει ταύτα Σέργιον ηχιβτα %

η'ρεβχεν, άτε τον έν Καρχηδόνι βτρατού ον πολλού

όντος, όδε όλίγονς ο'ι βτρατιώτας τινάς διδόναι έδεϊτο,

λαβών τε άνδρας ον πλέον όγδοήκοντα, ίπενόει τοιάδε.

22 νηών τε α&ροιβιν χαι αχατών βνχνων ποιηβάμενος

ναύτας τε πολλούς ένταύ&α έβεβίβαβε χαι Αίβνας ιι

άλλους, Ιμάτια περιβεβλημένους, & δή 'Ρωμαίων οΐ .

23 βτρατιωται εΐώ&αβιν ένδιδύβκεβ&αι. αρας τε τω παντι

Β 512 βτόλω εν&ν Άδραμητοϋ κατά τάχος επλει. χαϊ έπεί

αντης άγχιβτα έγεγόνει, πέμψας τινάς λά&ρα τοις της

πόλεως δοχίμοις έβήμαινεν ώς Γερμανός ό βαβιλέως »

ανεψιός ές Καρχηδόνα εναγχος ηχων 'Αδραμητηνοϊς

24 λόγου πολλού άξιον βτράτευμα πέμψειεν. οίς δη &αρ-

βοϋντας έχέλευε την νύκτα έχείνην άνακλϊναι βφίβι

25 πυλίδα μίαν. οΐ δε τά έπηγγελμένα εποίουν. οντω

τε ό Παύλος ξύν τοις επομένοις έντός τού περιβόλου η

2—4 οί—κα&ήναν οΐΐβ,ΐ 8τιΐά. 8. ν. βρόχοις

3 αύτόν ονα. 8ιιϊά. | ένάψαντες Ο θΐ 8ηϊά. || 4 χα&ήκαν] χα

βναητιίΐ ϊη Ρ | της 9αλ. την] την της &αΧ. Ο || 6 ταύτης Ο]

ταύτη Ρ || 9 άδςαμ,ητών Ο || 12 οίε 01ιπ8ί] ό ίε οοάά. || 13 λαβών

τε] Ιαβόν τε Ο || 14 άχατίων Ο || 18 εν&ν ϋϊηά.] εύβ"ί»? οοάά. |

21 άδραμητινοϊς Ρ || 22 πέμψειεν Ο] πέμψοιεν Ρ Η 22—23 Φαρ-

αονντες οοάά.
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: γενόμενος τούς τε πολεμίους απαντάς έκτεινε χαΐ βα-

ί βιλεΐ Άδραμητον άνεβώβατο, η τε άμφΐ Γερμανω φήμη

■ ίν&ένδε άρζαμένη άχρι ές Καρχηδόνα έχώρηβεν. οί δε 26

■ Μανρονβιοι καΐ δ Στότζας ξνν ' τοϊς έπομένοις ταϋτα

6 άχονΰαντες κατ' άρχάς μεν κατωρρώδηϋάν τε καϊ ές

■ τάς Λιβύης έβχατιάς φεύγοντες ωχοντο, έπειτα δε

, γνόντες τον άλη&η λόγον δεινά έποιοΰντο, εΐ αντοί

Λδραμητηνων φειβάμενοι πάντων τοιαύτα προς έκεί-

■;. νων πεπόν&αβι. διό δή πανταχή έπιβκήψαντες άνόβια 27

■Λ Λίβυας εργα είργάβαντο, ουδεμίας ήλικίας φειβάμενοι,

ί γεγονε' τε τότε άν&ρώπων έρημος έπΐ πλεϊότον ή χώρα.

ι Λιβύων γαρ των άπολελειμμένων οί μεν ές τάς πόλεις 28

; διε'φευγον, οί δε ες τε Σικελίαν και νήβους τάς άλλας.

ι οί μέντοι λόγιμοι 6χεδόν τι άπαντες ές Βυξάντιον 29

,1 ηΊ&ον, έν τοις καϊ Παϋλος %ν, ό την Άδραμητον

ι άναβωβάμενος βαύιλεϊ. οι τε Μαυρούβιοι άδεέβτερον, 30

| ατε ούδενος βφίβιν έπεζιόντος, ήγόν τε καϊ ί'φερον

I άπαντα και ζύν αύτοϊς δ Στότξας έν δυνάμει ων

: 4$δη. 'Ρωμαΐοι γαρ αντα βτρατιώται πολλοί εϊποντο, 31

: οι μεν αυτόμολοι ήκοντες, οί #£ κατ άρχάς μεν αίχμά- Β 513

λωτοί γεγενημένοι, έ&ελούόιοι δε αύτοϋ μείναντες.

Ιωάννης δ%, ου δη λόγος τις ήν έν Μαυρουβίοις, 32

Σεργίω προδκεκρουκως ές τά μάλιβτα ηβυχίαν ήγεν.

κ<Γ. Έν τούτοις δε βαβιλεύς άλλον ές Λιβύην Ρ 294

ΰτρατηγον 'Λρεόβινδον ζύν βτρατιώταις όλίγοις τιβιν

επεμψεν, άνδρα έκ βουλής μϊν καϊ ευ γεγονότα, έργων

25 οί. Τΐίθορη. I 210

2 γερμανω Ρ] γιρμανον Ο || 8 άδραμητηνων Ρ ΟΟΓΓ. Ο]

άδραμιτηνων V, άδραμητιν&ν Ρ ρΓ. πι. || 13 τε νθ~\ την Ρ \\

14 σχεδόν τι V] οπι. ΡΟ || 15 άδραμητων Ο || 17 ατε V] άπαντες

ατε ΙΌ \\ 22 δη ΡΟ] οπι. V || 23 ήγε Ο || 24 τούτοις V] τούτω ΡΟ

Ρβοοοριοβ, βά. ΗααΓ?. I. 34
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2 πολεμίων ουδαμώς εμπειρον. καΐ ξύν αύτώ 'Α%α-

νάβιον επαρχον αρτι Ιταλίας ηκοντα εβτελλε και

Αρμενίους δλίγους τινάς, ών Άρταβάνης τε και Ιωάννης

ήρχον, Ίωάννον παίδες, Άρβακίδαι μεν γένος, έναγχος

δε άπολιπόντες το Περβών βτράτευμα, Ες τε 'ΡωμαΙονς 5

αυ&ις %ύν τοις άλλοις 'Λρμενίοις αυτόμολοι ηχοντες.

3 βυνήν δε τω Άρεοβίνδψ η τε αδελφή και Πρεϊέχτα ή

γυνή, Βιγλεντίας δυγάτηρ της βαβιλέως Ίουβτινιανοϋ

4 αδελφής, ού μην ούδε Σέργιον μετεπέμπετο, αλλ*

αυτόν τε χαι 'Λρεόβινδον Λιβύης δτρατηγονς έχέλευεν ίο

είναι, την τε χώραν χαϊ των βτρατιωτών τους κατα-

5 λόγους διελομένους. έπέβαλε δε Σεργίω μεν τον

πόλεμον διενεγχεΐν προς τούς έν Νουμιδία βαρβάρους,

Άρεοβίνδω δε τοις έν Βυξακίω Μαυρουβίοις άεϊ δια-

6 μά%ε6%·αι. χαταπλεύβαντός τε τοϋ βτόλον τούτον ές η

Καρχηδόνα Σέργιος μεν έπΐ Νουμιδίας ξύν τω οίκείψ

ΰτρατω άπιών φχετο, Άρεόβινδος δε Άντάλαν τε χαϊ

Στότξαν ένβτρατοπεδεύεβ&αι μα&ίον άμφι πόλιν Σιχκα-

βενερίαν, τριών ήμερων όδω Καρχηδόνος διέχονβαν,

Β 514 Ίωάννην τον Σιβινιόλου επ' αυτούς έχέλευεν ίέναι «ο

7 τοϋ βτρατοϋ άπολεζάμενον εΐ τι αριβτον ήν' τω τε

Σεργίω έγραφε τοις άμφΐ τον Ίωάννην άναμίγνν-

6&αι, Ιφ' ω κοινή άπαντες δμόβε τοις πολεμίοις χω-

8 ρήοΌυβι. Σέργιος μεν οϋν των τε γεγραμμένων καϊ

τοϋ έ'ργου τούτου όλιγωρεϊν έ'γνω, ό Ιωάννης &

2 Υπάρχον ΡΌ] υπάρχον Ρ \ Ιταλίας ΎΟ\ Ιταλών Ρ || 3 άρ-

μ,ενίους Κ || δ ίέ άπολιπάντες οιπ. Ο || 5—6 ρωμαίους αί&ις ΡΟ~\

ρωμαίους Ϋ || 6 άρμ,ενίοις ΎΟ || 7 ξννήν ΡΟ | Πρΐΐέκτα.

ΜεΙϊγ.] πρεΐχτα V, πρεΐακα Ρ, πρύϊκ,α Ο, Περίεχτα ΤΗβορΙι. ||

8 τ%] τοϋ Ο || 10 τε οπα. Ο | λιβύη Ο || 12 ίπέβαλλε ΡΟ ||

13 νουμ,ηδία Ιιϊο βΐ ϊηίτΒι Ο || 17 άπιών} ών βν&ητιΗ ϊη Ο | Άν

τάλαν] άτάλαν Ο || 18 πάλιν] πάλει V || 18—19 βικαβενερίαν V ||

20 ΰΐΰιννιόλου Ρ || 21 τε ΥΟ] δε Ρ
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%\ιν δλίγω βτρατω αμυ&ήτω ήνάγχαβτο πολεμίων πλή&ει

ες χείρας Ιέναι. ήν δε αύτώ τε και Στότζα μέγα τι 9

άει ές αλλήλους έχ&ος, έκάτερός τε αντοΐν ηϋχετο φο-

νεύς δατέρου γενόμενος οϋτω δή εξ άν&ρώπων άφανι-

5 βΰήναι. τότε γοΰν, έπειδή τάχιβτα ή μάχη έν χερβι 10

γίγνεβ&αι έ'μελλεν, άμφω έκ των βτρατοπέδων έλαν-

νοντες έπ' αλλήλους ήλ&ον. ό μϊν ονν Ιωάννης ίν- 11

τείνας το τό%ον 'έτι προβιόντα τον Στότζαν κατά /3ου-

βώνα τον δεζών έπιτυχων βάλλει, ό καιρίαν πληγείς

ίο αύτοϋ έπεβεν, ονπω μεν τε&νεώς, χρόνον δέ τινα ολίγον

ταντη δή έπιβιωβόμενος τη πληγή, έπελ&όντες δε 12

πάντες αύτίκα, οβοι τε αύτώ εΐποντο καΐ ό των Μαυ-

ρουΰίων βτρατος, Στότξαν μεν δλιγοψυχοϋντα επι δέν

δρου τίνος ε&εντο, αυτοί δε &υμω πολλω έπί τους

15 πολεμίους χωρήβαντες τόν τε ,Ιωάννην και 'Ρωμαίους Ρ 295

απαντάς άτε πλή&ει πολλω ΰπεραίροντες, ούδενΐ πόνω

έτρέψαντο. τότε δή φαβιν είπεΐν τον Ίωάννην ως 13

ήδύν τινα θάνατον &νήβχοι, επεί οϊ τά της ευχής

άμφι τω Στότζα ές πέρας άφίκται. χώρος δέ τις ήν

20 κατάντης ένταΰ&α, ού δή αυτόν αποβάλλει όκλάβας ό

Ίππος, έφ' ον αυ&ις αυτόν άνα&ρώβκειν πειρώμενον 14

χαταλαβόντες οϊ πολέμιοι χτείνουβιν, άνδρα γενόμενον

δόζτ] τε χαΐ αρετή μέγαν. οπερ ό Στότζας μα&ών Β 515

έτελεύτηδε, τοβοϋτον είπων, ως ήδιβτα το λοιπόν

23 Αιιοί. ΜεγοθΗ. Οοπι. Β,ά &. 645(2), Υιοί. Τοηιι. β,ά ». 545

1 χΙη9ο«νί 3 ΐχ9ο?νΡΟ οοπ·.] αχ&ος Ο ρΓ. πι. | αντοίνν]

αντών ΡΟ || 6 γενέβ&αι Ο \ των βτρατοπέδων ΡΟ] τον οτρατο-

πέβον V \\ 9 πληγείς ΤΓ\ τνπτείς Ρ, τυπιΐς Ο \\ 10 τινα όλίγον V]

όλίγον τινά ΡΟ | 11 άπιΧ9όντεξ V || 13 δλιγοψνχονντα] Ιιποιρν-

χονντα ΗβΓνν. || 19 άφίχτο V

34*
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Ιό &νη6χοι. εν ταύτη τή μάχη καΐ Ιωάννης Αρμένιος

Άρταβάνον αδελφός &νη6κει, εργα ες τους πολεμίους

16 Ιπιδειϊ,άμενος αρετής άξια. βαβιλεύς δε ταντα άκού-

6ας περιώδννός τε τή τον Ιωάννου αρετή γεγονώς

μάλιβτα, άζνμφορόν τε νομίβας είναι τοίν δυοΐν 6τρα- 5

τηγοϊν την αρχήν διέπειν, τον μεν Σέργιον εν&νς

μεταπεμφάμενος ζς Ίταλίαν ξνν βτρατω επεμψεν,

Άρεοβίνδω δε άπαν το Λιβύης παρέδωκε κράτος.

κε'. Γόν&αρις δε δνοϊν μηβΐν ϋβτερον η Σέργιος

έν&ένδε άπιων ωχετο, τυραννίδι έπέ&ετο τρόπω τοιωδε. ίο

έτύγχανε μεν αύτός των έν Νονμίδαις καταλόγων

ηγούμενος διατριβήν τε δια τοϋτο ένταϋϋ·α εχων,

έπραδβε δε λά&ρα ές Μανρουβίους 'όπως έπι Καρχη-

2 δόνα χωρήβωβιν. αύτίκα τοίνυν εκ τε Νουμιδίας και

Βνζακίον πολεμίων βτρατος ές ταύτο άγηγερμένος έπΐ η

Καρχηδόνα βπονδή πολλή ηεβαν. ήγεϊτο δε Νονμιδών

μεν Κοντξίνας τε και Ίανδας, Βυξακηνων δε Άντάλας.

3 \υνήν δ\ αντω καϊ Ιωάννης ο τύραννος %νν τοις έπο-

μένοις, ον δή οι βταβιωται, Στότξα τετελευτηκότος,

4 άρχοντα όφίβιν αύτοίς κατεβτήβαντο. γνονς δε Άρεό- ?ο

βινδος τήν έφοδον άλλους τε των αρχόντων |ΐ>ν τοϊς

έπομένοις ες Καρχηδόνα και Γόν&αριν μετεπέμπετο.

8 οί. Αυοί. Μ&ΓΟβΠ. Οοπι. α<1 α. 646(3) |) 18 οί. Τηβορη. I 211.

Αυοΐ. Μβ,ΓΟβΠ. Οοπι. αά. α. 545 (2)

1 αρμένιος ΥΟ || 4—5 περιώδννός—μάλιατα οπι.Τ'ΊΙ 6 δυεΐν Ρ \\

6 διέπειν] μάλιατα διέπειν V, ΐχειν ΡΟ || 7 ίπεμ-ψεν νΡ] εΌτει-

λεν Ο || 9 δνεϊν V || 10 τυραννίδι] χαΐ τνραννίδι Ο | 11 νονμή-

δοις Ο || 13—14 χαρχηδόνα Ρ ρΓ. πι. βΐ Τΐιβορη.] Καρχηδόνος ΎΡ

οογγ., Ο || 14 χωρηαωαιν V] χωρήβονοιν ΡΟ \ νονμηδίας Ο ||

16 σπονδή πολλή] πολλοί Ο | νονμηδων Ο || 17 Βνξαχίων Τηβορίι. {{

19 ατααιώται V] βτρατιώται ΡΟ || 22 μετεπέμπετο ΎΟ] μετε-

πέμ-ψατο Ρ
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παρην δε αύτω ξύν τοϊς Άρμενίοις και Άρταβάνης.

ό μεν ονν Άρεόβινδος Γόν&αριν έζ,ηγεϊβ&αι παντϊ τω 5

βτρατω έπΐ τονς πολεμίους έχέλενεν. ό δε προ&νμως6Τϊδ16

οΐ τα ές τον πόλεμον νπηρετήβειν υποβχόμενος έποίει

5 τάδε. των οίχετών ί'να, Μανροΰβιον μεν γένος, τέχνην

δε μάγειρον, ές το των πολεμίων βτρατόπεδον έχέ- Ρ 296

λενβεν Ιέναι, χαϊ δόχηβιν μεν τοις άλλοις παρέχεβ&αι

ότι δη τον δεβπότην άποδράς ωχετο, λά&ρα τω

Άντάλα είπεϊν ως αύτω Γόν&αρις χοινωνεΐν βονλοιτο

ίο της Λιβνων αρχής, δ μεν ονν μάγειρος χατάταϋτα έποίει, 1

δ ΙΑντάλας τον μεν λόγον άβμένως ήχουβε, τοβοντον

δε άπεχρίνατο, ως αϊ γεννάϊαι των πράξεων ον δια

των μαγείρων έπιγίνεβ&αι τοις άν&ρώποις πεφνχαβι.

ταϋτα έπεϊ Γόν&αρις ηχουβε, των δορυφόρων ε'να, 8

15 Ούλί&εον όνομα, φ δη μάλιβτα πιβτοτάτω έχρήτο,

παρά τον Άντάλαν εύ&ύς επεμψεν, ως άγχοτάτω Καρχη

δόνος αυτόν παραχαλών Ιέναι. οντω γάρ οΐ τον 9

ϋρεόβινδον έ% ανθρώπων άφανιεϊν έπηγγέλλετο. δ 10

μεν ονν Ούλί&εος χρνφα των άλλων βαρβάρων 'Λν-

20 τάλα Συμβαίνει, έψ' ω Βνξαχίον μεν Άντάλας άρχοι,

τό τε ημιβν των Άρεοβίνδου χρημάτων έ'χων χαΐ πεντα-

χοβίους τε χαΐ χίλιους βτρατιώτας 'Ρωμαόους βύν αντώ

επαγόμενος, Γόν&αρις δε τό βαβιλέως αξίωμα λάβοι,

Καρχηδόνος τε τό κράτος χαι Λιβύης της άλλης έχων.

25 ταντά τε διαπεπραγμένος έπανήχεν ές τό 'Ρωμαίων 11

βτρατόπεδον, όπερ απαν πρό τοΰ περιβόλου πεποίηντο,

1 άομενίοις ΎΟ || 4 τόι>7] οπι.ΡΟ || 5ίναΥ] μεν ίνα ΡΟ \ μεν

ΤΓΡ] οτα. Ο || 6 πολεμίων Τ] έναντίων ΡΟ || 6—7 ίχέλεναεν V]

έχίλενεν ΡΟ || 11 <« V] Μ οΐ ΡΟ || 12 ον 70] οτα. Ρ || 15 ονλί-

&ιον V || 16 άγχιτάτω V \\ 19 ονΐ&ιος V || 21—22 πενταχοαίους τε

χ,αΐ ΡΟ] τε οιη. V || 22 ρωμαίων ονν αύτω V, ρωμαίονς ξΰν

αντώ Ρ, ξνν αντώ ςίωμαίονς Ο || 23 άπαγόμενος V || 26 πεποί~
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έν βφίβιν αντοίς τά φνλαχτήρια πύλης έχάβτης νει-

12 μάμενοι. οΐ δε βάρβαροι ον πολλω νβτερον εν&ν

Καρχηδόνος βπονδη πολλή ηεβαν, έν τε χωρίω τω

Β 517 Λεχίμω χαλονμένω βτρατοπεδενβάμενοι εμενον. έν&ένδε

13 τβ άραντες τη νβτεραΐα πρόβω έχώρονν. τίνες δε 5

νπαντιάβαντες τον 'Ρωμαίων βτρατον, ες χείρας τε αν-

τοϊς άπροβδόχητοι ηλ&ον χαΐ Μανρονβίονς ον βνχνονς

14 έκτειναν. ονς δη Ό Γόν&αρις εύ&νς άνεχάλει καχίξων

ατε άνεπιβκέπτως τε %·ραβννομένονς χαΐ τά 'Ρωμαίων

πράγματα έ&έλοντας ες προνπτόν τίνα έμβαλεϊν χίν- ίο

δννον.

15 Έντοντω δε'Λρεόβινδος πέμψας παρά τον Κοντζίναν

λά&ρα έπραββε προδοβίας πέρι. χαΐ οί δ Κοντξίνας

ώμολόγηβεν, έπειδάν έν τω έργω γένωνται, επί τε

14ντάλαν χαΐ Μανρονβίονς τονς έν Βνξαχίω τραπέ- 15

16 0%·αι. Μανρονβιοι γάρ οντε προς άλλων άν&ρώπων

τινάς οντε προς άλλήλονς το πιβτδν εχονβι. ταντα

17 ές Γόν%·αριν Άρεόβιν δος έζήνεγκεν. δ ί£ παρακρονε-

0&αί τε χαΐ αναβάλλεσαι την πραζιν ε&έλων παρϊ]νει

τω Άρεοβίνδω το πιβτδν ές Κοντζίναν ως ηκιβτα ίο

εχειν, ην μη τονς παϊδας έν δμήρων λόγω παρ αύτον

18 λάβοι. 'Λρεόβινδος μεν ονν χαΐ Κοντξίνας λά&ρα παρ'

άλλήλονς αεί πέμποντες άμφι τη ές ΙΑντάλαν έπιβονλη

19 διατριβήν ειχον. Γόν&αρις δε αν&ις τον Ονλί&εον

βτείλας εχπνβτα τω 'Λντάλα έποϊηβε τά πραββόμενα. α

20 χαϊ δς οντε τι τω Κοντξίνα έπιχαλείν εγνω οντε οτι

7\ντο Ηοθβοΐι. ίη πιαΓ§·.] πεποίηνται οοάά. || 7 μ,ανρονΰίους ον V]

μανρουαίων ΡΟ || 15—16 έν βνξαχίω τραπεΌ&αι V] ίχ βυζαχίον

τραηήαεο&αι. ΡΟ || 16 αΙΧων V] &λλονς ΡΟ \\ 18 άρεόβινδος Τ] ό

άρεόβινδος ΡΟ || 23 άντάΐα ΡΟ || 24 είχον ΨΟ] ϊοχον Ρ \\ 26 οίτε

τι—οντε] ονδέ τι—ονδε ΥΡ, ούάέν τι—ονδε Ο
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έπέπυβτο τήν έπιβονλήν ένδηλος αύτω έγεγόνει, ού

μήν ούδέ τι έ%ήνεγχε τών αύτώ τε χαί Γον&άριδι

Συγκειμένων, άλλήλοις δε αμφω πολέμιοι τε χαί 21

δυβμενεις ταΐς γνώμαις οντες νώ τε πονηρώ %ννετάβ- Ρ 297

ε βοντο, έπί τε τον οίχεΐον έχάτερος φίλον άλλήλοις

ξυδτρατεύοντες '^εβαν. τοιαύτη μεν γνώμη Κουτζίνας2ΖΒ51Ά

τε χαί Άντάλας επί Καρχηδόνα τον Μανρονβίων βτρα-

τόν έπήγον. Γόν&αρις δε χτείναι μεν τον 14ρεόβινδον

διενοεϊτο, τον δε μή δοχεϊν τυραννίδος έπιβατεύειν,

ίο εν παρατάξει λάθρα τοΰτο δραν ή&ελεν, οπως προς

ετέρων μεν ή επιβουλή ες τον βτρατηγον γεγενήβ&αι

δόζειεν, αύτος δε άναγχαβ&είη τω 'Ρωμαίων βτρατώ

άνελέβ&αι τήν Λιβύης αρχήν. άπατη τοίνυν τον 23

ΐΑρεόβινδον περιελ&ών πεί&ει τοϊς πολεμίοις έπεξελ-

ΐδ &όντα όμόβε Ιέναι, ήδη που Καρχηδόνος 'άγχιβτα

ήχουβιν. έδόχει γοϋν αύτώ τι} ύβτεραία παντί . τώ 24

βτρατω έξηγήο'εβ'&αι επί τούς πολεμίους αμα ήλίφ

άνίβχοντι. άλλ' Άρεόβινδος απείρως τε λίαν ές το 25

πράγμα τοντο χαι όχνηρώς έχων μελλήϋει έχρήτο ού

ζο δενΐ λόγω. μελετών τε γαρ οπως ένδύδαιτο την τών 26

οπλών δχευήν χαι τ'άλλα έξαρτνόμενος ές την έζοδον

τον πλείστον της ήμέρας άνάλωόε χρόνον. διό δη την 27

παράταζιν ές τήν έπιοϋβαν άπο&έμενος ήβυχή έμενε·

Γόν&αρις δε αύτόν έζεπίτηδες τήν μέλληβΊν πεποιή- 28

8 οί. ΤΗβορΗ. I 212

4 νώ] ννν Ο || 6 ίπί] έπεί Ο || 6 ξυνατρατενοντες Ρ ||

7—8 στρατό*] ατρατηγύν Ο || 9 τον V] τό ΡΟ || 12 άναγχα-

ΰ&είς Ρ0\\ 16 άγχιατα ΡΟ] ΐγγιατα V || 16 γοϋν ΨΡ] γαρ Ο \

αντω] αύτόν V || 19 μιλήσει V || 20 τί 70] τι Ρ || 23 Ιμενεν V,

ϊμείνε ΡΟ || 24—537, 8 Γόν&αρις—διενοείτο ονα. V
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6&αι νποτοπήβας άτε των πραββομένων αΪ6&ανόμενον,

έκ τον έμφανοϋς τόν τε φόνον τον βτρατηγον χαί

της τνραννίδος την έπΐ&εβιν έπιτελεΐν έγνω.

κζ'. Ημέρα τε τη έπιγενομέντι έποίει τάδε. τάς

πύλας άναπετάβας, ου δή αντός φνλαχήν είχε, λί&ονς 5

μεν νπερφνεϊς ένερ&εν έ&ηκεν, ως μή τις αντάς έπι-

τι&έναι ενπετώς δύναιτο, άνδρας τε τε&ωραχιδμένονς

και τα τόξα εν χερβϊν έχοντας άμφΐ τάς επάλξεις πολ-

Β 519 λονς εβτηόεν, αντός τε τον &ώραχα ένδνς είβτήκει έν

2 μέβαις ταϊς πύλαις. έπενόει δε ταντα ον Μανρονβίων ίο

ένεκα, όπως τη πάλει αντονς δέξηται (αβέβαιοι γάρ

Μανρονδιοι παντάπαβιν 'όντες νπόπτως έχονοΊν ές

3 πάντας άν&ρώπονς. τοϋτό τε αντοΐς ονχ απο τον

είχότος γενέβ&αι ξνμβαίνει. έπεί οβτις άπιΰτος ές τονς

πέλας χα&έβτηκε φνβει, οΰίέ αντός πιοτεύειν ότωονν 15

δύναται, άλλ' νπόπτως εχειν αναγκάζεται ές πάντας

άν&ρώπονς Ιχ της ανχοϋ γνώμης τον τον πέλας

4 6τα&μώμενος τρόπον, διό δή ονδε Μανρονβίονς ήλπιζε

Γόν&αρις πιβτεύδαντάς οί έντός τον περιβόλον γενή-

βεβ&αι), άλλ' οπως 'Λρεόβινδος έμπεβών ές μέγα τι *>

δέος ές φνγήν τε εν&νς όρμη&είη χαί χατά τάχος

5 Ρ 298 Καρχηδόνα άπολιπών επί Βνζαντίον κομίζοιτο. και

». 544/45 ετνχέ γε της άλη&ονς έννοιας, εΐ μή χειμών μεταξύ

6 έπιγενόμενος διεκώλνβε. μα&ων δε 'Λρεόβινδος τα

ποιούμενα, τόν τε Ά&ανάβιον χαί των δοκίμων τινάς α

7 μετεπέμπετο. παρήν δέ οί χαί Άρταβάνης έχ τον

βτρατοπέδον τρίτος αντός, τω τε Άρεοβίνδω παρήνει

μήτε άναπεπτωκέναι μήτε τόλμη τη Γον&άριδος ένδιδό-

1 νποτοιιήβας Ρ] νποτοπάβας Ο \ αΐβ&όμ,ενον Ο \\ 6 αύτάς Ρ]

αύταΐς Ο || 12 ΐχοναι Ο \ Ις Ρ] πρός Ο || 17 αύτοϋ βοάά. || 22 βυ-

ξάντιον Ο \\ 23 γε Ο] τε Ρ \ έννοιας Ρ] εννοίαβ Ο
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ναι, άλλ' αντίκα μάλα έπ' αντον δμον ξΰν πάβι τοις

οΐ έπομένοις Ιόντα έργον εχεβ&αι, πριν τι περαιτέρω

γεγονέναι κακόν, τά μεν ονν πρώτα πέμψας '4ρεό- 8

βινδος παρά Γόν&αριν των έπιτηδείων τινά, Φρέδαν

5 όνομα, έκέλενεν άποπειραό&αι της αντον γνώμης, έπεϊ 9

ό Φρέδας έπανήκων ονδαμή άπαρνεΐβ&αι Γόν-

&αριν την τνραννίδα έβήγγελλεν, ήδη επ' αντον ώς ές

μάχην ίέναι διενοεΐτο.

Έν τούτω δε Γόν9αρις ΐΛρεόβινδον είς τονς #τρ«-10Β520

ίο τιώτας διέβαλεν, ώς άνανδρος τε εί'η κάί αμα μεν δεει

ές τονς πολεμίονς εχόμενος, αμα δε τάς όνντάξεις

ΰψίΰιν ώς ηκιβτα έ&έλων διδόναι, δραδμόν τε %νν

,Α%αναβΙω βουλεύεται και αντίκα έκ Μανδρακίον

άποπλεΐν μέλλονβιν, όπως οι βτρατιώται λιμω τε καΐ

15 Μανρονβίοις μαχόμενοι διαψ&είρωνται, έπνν&άνετό

τε εί'περ αντοΐς βονλομένοις εί'η άμψω ζνλλαβοϋδιν

έν φνλακη εχειν. ούτω γάρ ήλπιζεν Άρεόβινδον η 11

τον θορύβου ΐ]β&ημένον φνγη χρήβεβ&αι, η κατα-

ληφ&έντα προς των βτρατιωτών διαφ&αρήβεο'&αι ού

ζο δενι λόγω. χρήματα μέντοι αντός οίκο&εν ώμολόγει 12

τοις βτρατιώταις προΐεβ&αι όβαπερ αντοΐς τό δημόβιον

ωφλε. και οΐ μεν τούς τε λόγονς έπήνονν καΐ ϋ-νμω 13

ές τον Άρεόβινδον πολλώ εΐ'χοντο, μεταζν δε Άρεό-

βινδος ί,νν τε Μρταβάνη και τοις επομένοις Ινταν&α

25 άφίκεται. και γίνεται μάχη εν τε ταϊς έπάλ\ε6ι και 14

κάτω άμφϊ τάς πύλας, ον Γόν&αρις εΐΰτήκει, έν $

7 έαηγγελεν Ρ || 9 ές ΡΟ || 10 διέβαλλεν ΡΟ | 11 ζνντά&ις Ο ||

14 Χιμώ τε οτα. Ο || 15 μαχομένοις διαφθείρονται V, διαφ&εί-

ρωνται μαχόμενοι ΡΟ || 16 είπερ] ωαπερ Ο || 17 ηλπιζεν V]

■ήλπιζε τον ΡΟ || 18 τον οτα.. V || 20 μέντοι V] μεν ΡΟ | οίκοθεν

V] οτα.. ΡΟ || 22—23 έπήνονν—είχοντο Τ7] ένεδέχοντο οβίβΓΪΒ

οπιΪΒδϊβ ΡΟ || 25 άψίχεται V] άφίχετο ΡΟ
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15 ουδέτεροι το ελαββον εβχον. εμελλόν τε Συλλεγόμενοι

εκ των βτρατοπέδων, οβοι βαβιλεϊ εύνοϊκώς εϊχον,

τούς ϋταΟιώτας κατά κράτος ελεϊν. ού γαρ απαντάς

6 Γόν&αρίς πω έζηπατήκει, άλλ' οΐ πλεϊβτοι ετι ταϊς

16 γνώμαις ακραιφνείς εμενον. Άρεόβινδος δε τότε πρώ- 5

τον άνδρας κτεινομένους Ιδιον (ού γάρ πω ε&άς τον

θεάματος τούτου έζύγχανεν ιόν) κατεπλάγη τε χαϊ

17 αποδειλιάϋας ουκ ίνεγχών τε τά δρώμενα φεύγει, εβτι

δε τις έντός τοϋ Καρχηδόνος περιβόλου νεώς προς τη

Β 521 της θαλάβδης άκτη, οΰ δη άνδρες οίκονβιν, οϊς τά ές ίο

το θείον ακριβώς η'ΰκηται' μοναχούς καλεϊν τούς αν

θρώπους αεί νενομίκαμεν' τούτον Σολόμων δειμάμενος

τον νεών ού πολλώ πρότερον τειχίβματί τε περιβαλών

18 φρούριον έχυρώτατον κατεβτήο'ατο. ενταύθα καταφυ

γών 'Λρεόβινδος έβεπήδηδεν, ενθα την τε γυναίκα και η

19 την άδελφην έτύγχανε πέμψας. τότε και Άρταβάνης

Ρ 299 άπιών ωχετο, καΐ οΐ λοιποί Σύμπαντες ένθένδε άνε-

20 χώρουν ώς εκαβτός πη έδύνατο. Γόνθαρις δε κατά

κράτος νενικηκώς %ύν τοις βταβιώταις το Παλάτιον

εβχε, και τάς τε πύλας τόν τε λιμένα ένδελεχέβτατα ίο

21 η"δη έφύλαττε. πρώτα μεν ούν τον Άθανάβιον μετε-

22 πέμπετο, καΐ ος αύτω ούδεν μελλήβας ήλθε. θωπεία

τε πολλή χρώμενος δόκηβιν παρείχετο ώς αυτόν δτι

23 μάλιβτα η πραζις άρέβκοι. έπειτα δε τόν της πόλεως

Ιερέα πέμψας ΐΛρεόβινδον έκέλευε τά πιβτά λαβόνχα »

1 ουδέτεροι] ονδ' Βτιροιν || 3 ΰτααιώτας V] βτρατιάτας ΡΟ \

7 &ιάματος τούτον ΚΡ] τοιούτον δεάματοςΟ \\ $ Καρχηδόνος περιβό-

Χονν]ιΐ{ριβόλονχαρχηάόνοςΡΟ \\ 11—12 άει β,ηίβ ηα-χηται ίΓαηβρο-

ηβηάηιη οοηίοϊί ΟΗιϊθί || 12 σολομ,ων Ο \\ 17-18 άπιχώρονν Ο ||

19 ατααιωταις Τ^Ο] ατρατιωταις Ρ || 21 ίψύΧα Ρ, έφύλασοε Ο \

πρώτον V || 22 μεΐήΰας ΎΟ || 23 αύτόν 70] αύτω Ρ | δτι] ϊτι 0\\

24 άρέβχει V



[ΡΕΟΟΟΡΠ ΌΕ ΒΈ,Ι^Ο νΑΝυΑΙ,ΙΟΟ Π. 26.] 539

έ? Παλάτιον η"κειν, άπειληβας πολιορχήβειν τε άπει&ή-

βαντα καϊ μηκέτι αντω νπερ της βωτηρίας τά πιδτά

δώβειν, αλλά πάβη μηχανή έζελών κτείνειν. δ μεν 24

ονν Ιερενς 'Ρεπάρατος Ιβχνρίζετο Γον&άριδος γνώμη

5 τω ϊίρεοβίνδω δμεΐδ&αι, μηδέν αντω άχαρι προς Εκεί

νον ξνμβήϋεβ&αι, φράβας και οβα μή πει&ομένω τω

άν&ρώπω ήπείληβε. δείβας δε Άρεόβινδος ώμολόγηβεν 25

αντίκα τω ίερεΐ έ'ψεβ&αι, ην το &εϊον λοντρον ίερονρ-

γήόας, ηπερ εϊ&ιδται, είτα προς αύτοϋ οί άπομοβάμε-

ιο νος όμφΐ τη <3ωτηρία τά πιβτά δοίη. δ μεν ονν ιερενς 26

κατά ταντα έποίει. Ιέρεόβινδος δε ουδέν τι μελλήβας

αντω εΐπετο, Ιμάτιον άμπεχόμενος οντε βτρατηγω οντε Β 522

'άλλω βτρατενομένω άνδρϊ έπιτηδείως έχον, άλλα δονλω

■η Ιδιώτη παντάπαβι πρέπον καβονλαν αύτό τη Λατί-

15 νων φωνΐ] καλονβΊ 'Ρωμαΐοι. έπειδή τε άγχοϋ τον 27

Παλατίον έγένοντο, τά &εϊα ίν χερβί λόγια παρά τον

Ιερέως λαβών τω Γον&άριδι ές όψιν ήλΟ-ε. πρηνής 28

τε πεβών χρόνον πολύν αντον έκειτο, την Ικετηρίαν

αντω τά τε &εϊα λόγια προτεινόμενος καϊ το παιδίον,

20 οπερ τον δείον άξ,ιω&εν λοντρον έτνχεν, έφ' ον οί

την πίβτιν δ ίερ£-£>5, ώβπερ μοι έρρή&η, παρέβχετο.

έπεί δε αντον έζανέότηβεν δ Γόνϋ-αρις μόλις, προς 29

19 οί. Τΐιβορίι. 1 213

2 αντω V βϊ ΤΙιβορΙι.] αντον ΡΟ \ τής ηβφΐθ αά £ηβπι

Ιιιιϊϊιβ Ηβη <1ββΓαηί ίη V, βιιρρίβία βιιηΐ τβο. ηιαηιι || 3 χτενεϊν

ΒΓ&ιιη || 6 οβα V] οϊα ΡΟ || 7 δμοΧόγηβεν Ρ || 8 λοντρον]

Χντρον Ρ || 9—10 άπομοβάμενος νθ] έπομοβάμενος Ρ || 11 ταϋτα]

ταντά Ο \ μελ-ήβας ΡΟ ϋ 13 άνύρος V | ϊχων V || 14 χαβονλον V,

■χαβουλάν Ο \ αντ6] αντω Ο || 15 τε ΡΟ] γε V || 16 έγένοντο νθ]

έγένετο Ρ | παρά ΡΟ] προς V || 17 γάν&αρι Ο || 19 το] ού Ο |

20 άζιω&εν Χουτρον V] Χοντρον άξιω&εν ΡΟ \\ 22 πρόι V]

παρά ΡΟ
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τών Ιερών «πάντων άνεπνν&άνετο τον Γον&άριδος,

30 εί' οί τά της βωτηρίας έν άβψαλεΐ κείται, καΐ δ§

&αρβεϊν αντον Ιβχνρότατα ήδη έκέλενεν ονδεν γάρ

άχαρι προς αντον πείβεβ&αι, αλλά τη νβτεραΐα \νν

τε τη γνναικί καΐ τοις χρημαβιν εκ Καρχηδόνος οίχή- 5

31 βεΰ&αι. είτα τον Ιερέα 'Ρεπάρατον άποπεμψάμενος,

Άρεόβινδόν τε καΐ Ά&ανάβιον δειπνείν %νν αύτώ έν

32 Παλατίφ έκέλενε. και δειπνονντα μεν τον Άρεόβινδόν

έτίμα' πρώτον γάρ αντον έπΐ της βτιβάδος κατέκλινε'

δειπνήβαντα δε ον με&ήκεν, αλλά καϋ·ενδειν έν κοι- ίο

τώνι μόνον ήνάγκαξεν ον δη τον Ο-ύλί&εον %νν ετέ-

33 ροις τιβιν έπ' αντον επεμψεν. οϊπερ αντον κωκνοντά

τε και όλολνγαίς βνχναΐς χρώμενον πολλά τε προς

ελεον έπαγωγά φ&εγγόμενον ες αύτονς κτείνονβιν.

Άδαναβίον μεντοι έφείβαντο, το γήρας, οίμαι, τον α

άν&ρώπαν νπεριδόντες.

Ρ300Β523 κξ'. Τη δε επιγενόμενη ήμερα την μεν ΪΑρεοβίνδον

κεφαλήν παρά τον Άντάλαν ό Γόν&αρις έπεμψε, τά

δε χρήματα καϊ τονς βτρατιώτας αντον άποβτερεϊν

2 εγνω. Οντάλας τοίννν, οτι τε' οί τών Συγκείμενων »

ονδεν έπετέλει, δεινά έποιεϊτο, και τά τε δμωμοδμενα

τά τε είργαβμένα τω Γον&άριδι ές τον Άρεόβινδον

3 έννοών η'βχαλλεν. ον γάρ οί έδόκει δ τοιοντονς ορ-

κονς ήδικηκως οντε αντω ποτε οντε άλλω δτφοϋν

14 οί. Αηοΐ. ΜαΓΟθΙΙ. Οοιη. 8.ά ». 547 (6). νϊοί. Τοηη. β,ά α.

546 (2)

1 ιερών 70] ιερέων Ρ \\ 1 δειπνείν] δειπεϊν V \ αντω νθ 1

8 τώ παΧατίω Ρ || 10—11 τώ χοιτώνι Ρ || 11 ον] οί ΗβΓίΤ. |

14 φ&εγγόμ,ενος Ο \\ 15 ά&ανώΰιον Ρ (| 21 δεινά] ό'ιινως Ο ||

22 τά τε είργααμένα Ο] τά τε είργειβμένα V, οπι. Ρ | τω]

τών Ο | τον οπι. Ο || 24 ο<ΰτε—οϋτε] ον$ε—οίίέ οοάά.
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πιβτός εβεβ&αι. πολλά γούν έν αϋτω λογιβάμενος 4

Ίονβτινιανω βαβιλεϊ προβχωρεΐν η&ελε' διό δη δπίβω

άπηλαυνε. γνούς τε Μαρκέντιον, ος των έν Βυξακ(ω 5

καταλόγων ήρχεν, ές νήβόν τινα των ταύτη έπικει-

μένων καταφνγεΐν, πεμ,ψας παρ ' αυτόν, φράβας τε τον

πάντα λόγον και τά πιβτά δονς, τον άν&ρωπον έπη-

γάγετο. χαΐ Μαρκέντιος μεν έμενε %ύν τω Άντάλα έν 6

τω βτρατοαέδω, βτρατιώται δε, οβοι έν Βυζακίω δια-

τριβην είχον, εννοϊκώς βαβιλεϊ έχοντες, ΐΑδραμητόν

πάλιν έφύλαββον. οΐ δε τον Στότζα βτρατιώται, ονχ 7

ηββονς ^ χίλιοι ΰντες, αΐβ&όμενοι των ποιούμενων,

Ιωάννου βφίβιν ήγουμένου, παρά τον Γόν&αριν εχώ-

ρηβαν δρόμω. και ος αυτούς άβμενως τγ) πάλει εδέ- 8

ξατο. Ύ}βαν δε 'Ρωμαϊοι μεν πεντακόβιοι, Ούννοι δε

δγδοήκοντα μάλιβτα, οΐ δε λοιποί Βανδίλοι άπαντες,

και Άρταβάνης τά πιβτά λαβών £ς τε το Παλάτιον %ύν 9

τοϊς ,Αρμενίοις άνέβη καΐ τω τυραννώ νπηρετήβειν

ίπ,ιτάββοντι ώμολόγηβε. λά&ρα δε άνελεϊν τον Γόν- 10

&αριν έβονλενετο, ΓρηγορΙω τε τω άνεψιψ και 'Λρτα-

βίρτ\ τω δορνφόρω κοινολογηβάμενος τό βούλευμα τούτο. Β 624

Γρηγόριος δε αυτόν ές την πράζιν ένάγων ελεζε τοιάδε 11

,,ίΑρταβάνη, νυν βοι πάρεβτι μόνω τό Βελιβαρίον άνα-

,,δήβαβ&αι κλέος, μάλλον δε αύτό καΐ πολλώ ετι ύπερ-

,,βαλέβ&αι. ό μεν γάρ βτρατιάν άξιολογωτάτην καΐ 12

,,χρήματα μεγάλα παρά βαβιλεως λαβών έντανϋ·α ήκεν,

,,αρχοντας μεν εχων τούς οΐ επόμενους καΐ Συμβούλους

1 αντώ οοάά. \\ 3 άτίήλαννε ΡΟ\ ηίαυνε V || 7 καί ΤΟ]

οπι. Ρ | άντάλία Ρ || 15 βανάϊλοι Ο || 17 άρμενίοις Ο || 18 έπι-

τάττοντι Ρ \ άνελεϊν ΥΡλ άναιρείν Ο || 19—20 άρτααίρη ΎΡ\

άρτααείρα Ο || 22 μόνω] πονώ Ο || 23 χΧέος] κράτος Ο || 23—24

ύπερβαλλέσ&αι Ρ, ύπ'ερβάλλεβ&αι Ο || 24 γάρ V ΤΚθορΙι.] 7ε ΡΟ
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,,πολλονς, βτόλον δε νηών οϊον ονπω ημείς άχοή ΐβ-

,,μεν, ϊππον τε πολλήν και οπλα και τά άλλα απλώς

,,είπείν άπαντα επαξίως οί παρεβχεναβμένα τής 'Ρω-

13 ,,μαίων αρχής, οντω τε πόνω πολλω άνεβώβατο Αιβνην

14 ^Ρωμαίοις. απερ άπαντα όντως άπόλωλεν ωβτε, εΐ 5

,,μηδε αρχήν έγεγόνει, εν γε τω παρόντι έν ί'6ψ είναι '

,,πλήν γε δή οτι άποκέκριται 'Ρωμαίοις τανϋν έκ της

,,Βελιβαρίον νίκης τοις τε βώμαβι χαι τοίς χρήμαβιν

,,έζημιώβ&αι , χαΐ πρός γε το μηδε φνλάζαι τάγα&ά

15 ,,δννατοΐς γεγονέναι. το δε πάντα ταντα άναβώβαβ&αι ίο

Ρ 301 ,,τανϋν βαβιλεΐ έν τη βή μόνη ψνχη τε και γνώμη χαϊ

16 ,,δεξια κείται, ονκονν έκλογίζον μεν ως εϊ 'Λρβαχίδης

,,άνέχα&εν γένος, έν&νμοϋ δε ώς τοις εν γεγονόβιν

17 ηάνδραγα%·ίζεβ%·αι αεί τε καϊ πανταχή πρέπει, πολλά

,,γονν 6οι ίργα νπερ τής έλεν&ερίας &ανμαβτά πέ- »

,,πρακται. 'Λκάκιον γαρ, νέος ων ετι, τον Αρμενίων

,,αρχοντα, και Σίτταν τον 'Ρωμαίων βτρατηγον έ'κτεινας,

,,χαΐ απ αύτον Χοβρόη βαβιλεϊ γνώριμος γεγονώς

18 „%νν ανχψ έπΐ 'Ρωμαίονς έβτράτενβας. έπεί δε τηλι-

Β 525 ,,χόβδε «Γ, ώς 6ον είναι μη περιορ&ν την 'Ρωμαίων «

,,άρχήν νπό κννι μεθ-νοντι κεϊβ&αι, ένδείκννβο τανϋν

17 οί. 157, 8 || 19 οί. Τηβορη. 1 214

1 οίον οώι. Ο || 2 τε 7] ίέ ΡΟ | τά αΧΧα] τ &ΧΧα Ο ||

3 Άπαντα V] οη. ΡΟ \ οί] σοι Ο \ παρασκευασμένα Ρ \\ 4 άνε-

αώσατο V] διεσώσατο Ρ, άνενεώσατο Ο || 5 όντως] ου Ο | άπώίω-

Χεν Ο | ωστε οτα. Ρ || 6 την άρχήν Ρ || 8 τοΖς] τής Ο | τοις χρή-

μασιν V] τοίς οιη. ΡΟ | 9 μηδε V] μή ΡΟ | τάγα&&] τά

άγα&ά Ο || 11 μόνη] μόνον V \ τε V] οία. ΡΟ || 13 γεγονόσι ΥΡ\

14 άεί νθ] μεν άεί Ρ | πανταχή V] πανταχού Ρ, ηοη 8&ΙΪ8

οοπιρ&Γβί ϊη Ο Ι| 15 γοϋν νΡ] γαρ ουν Ο | ίλευθ'ίρίοίί] έΧεΧ-

9εριας Ο || 16 Αχάχιον] ηοη 88,ΐίβ οοπιρΕίΓοΐ ϊη Ο \ τον ΡΟ]

των V || 17 σίτταν V βί Ρ οογγ.] σίτγαν Ρ ρΓ. πι., σιτγήν Ο,

Τξίταν Τηβορη. || 21 μεδνοντί] με βνβΛχάί ϊη Ο
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ηώς ευγένεια τε και ψυχής αρετή έκεΐνα, ώ '^αθέ, τά

,,πρόβ&εν είργάβω' έγώ δε 6οι χαΐ Ιάρταβίρης οδε

,,άπαντα έπιτάττοντι Ζβη δύναμις υπουργήΰομεν."

Γρηγόριος μεν τοβαϋτα ειπεν Άρταβάνου δε την 19

5 διάνοιαν έπι τον τνραννον έτι μάλλον ωρμηβεν.

Ό δε Γόν&αρις ΐΑρεοβίνδου μ\ν την τε γυναίκα 20

και την άδελφήν έχ τοϋ φρουρίου έ\αγαγων επί τίνος

οΙκίας ηνάγκαόε μένειν, οΰχε τι νβρίβας λόγω τ} έργω

ότωοϋν ές αυτάς οντε τά έπιτήδεια ένδεεβτέρως ί)

ίο κατά τήν χρείαν έχούδας οντε τι 'άλλο βιαβ%·είβας

είπείν η πράζαι, πλην γε δή οτι γράψαι προς τον

&εΐον η Πρεϊέκχα ηνάγχαβτο ως Γόν&αρις μεν αϋτάς

τε τιμωη ές άγαν χαΐ κα&αρος εΐη παντάπαβι τοϋ

τάνδρος φόνου, Ούλι&έω δε το κακόν έργα6&είη, Γον

ή δάριδος ούδαμη έπαινοϋντος. επραβόε δε ταϋτα δ 21

Γόν&αρις Παδιφίλω άναπειβ&εις, άνδρι γεγονότι μεν

των έν Βνζακίω βταβιωτών πρώτω, ί,υναραμένφ δε

αντω μάλιβτα ες την της τυραννίδος Ιπί&εβιν. Ιβχυρί- 22

ξετο γάρ 6 Παόίφιλος, ην ταϋτα ποιοίη, %υνοιχιεϊν τε

2ο αντω βαβιλέα τήν κόρην και προίκα χατά το ξ,υγγενίς

έπιδώβειν χρημάτων μεγάλων. 14ρταβάνην τε τω 23

βτρατώ έί,ηγείβ&αι επί τε 'Λντάλαν και Μαυρονβίονς

τους έν Βνξακίω έκέλευε. Κοντξίνας γάρ άτε τω 24

Άντάλα προβκεκρουκως, άπΐβτη τε αύτοϋ έχ τοϋ έμφα- Β 526

25 νοϋς καΐ Γον&άριδι προβεχώρηδεν ω δη τόν τε παΐδα

καϊ την μητέρα έν όμηρων λόγω παρείχετο, το μεν 25

2 άρταβιίρας Ο \\ 5 ωρμ,ηααν Ο || 8—10 οϋτβ—οίίτΐ—οΰτή

ούδε—ούδε—ούδ&νΡ, ούδΐ—ονδε—ούδεν Ο || 9 αύτάς] αντονς Τ||

10 την οία. Ο || 12 προΐέχτα Ο || 13 ίαάγαν ΎΟ || 15 1-χραβε V ||

17 βνξακίω Ρ] βνξαντίω ΎΟ \ ΰυναραμένω ΡΟ || 18 της οτα. Ο \\

20 βααιλεία Ρ \ χατά 70] οία. Ρ || 21 άρταβάνη Ο || 23 γάρ νθ]

τε Ρ
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ονν βτράτενμα ηγουμένου !Λρταβάνου εν&ύς έπι τον

ΐΑ,ντάλαν έχώρει. ί,ννην δε αντώ χαΐ Ιωάννης, ό των

Σκότίμ όταβιωτών άρχων, χαΐ Ούλί&εος δ δορυφόρος.

26 εϊποντο δε χαΐ Μαυρούβιοι, ων Κουτξίνας ήρχε. πάλιν

τε Ιέδραμητόν διαμείψαντες χαταλαμβάνονβι τους έναν- 5

τίους ένταϋ&ά πη όντας, χαι βτρατοπεδευβάμενοι όλίγω

27 απο&εν των πολεμίων ηΰλίβαντο. ττ] νβτεραία

Ιωάννης μεν χαΐ Ούλί&εος, μοϊράν τινα τον βτρατον

έχοντες, αυτόν έμειναν, 'Λρταβάνης δ\ και Κοντζίνας

28 έπηγον έπϊ τους έναντίονς το βτράτενμα. οϋς ον ίο

ζννενεγχόντες οί ζύν τω Άντάλα. Μαυρούβιοι ές φνγην

29 ωρμηντο. άλλ' έ&ελοχαχήβας Άρταβάνης έχ τον αίφνι-

30 δίον βτρεψας τε το βημείον όπίβω άπήλαννε. δι6

Ονλϊ&εος αντόν ές το ατρατόπεδον ηχοντα χτείνειν

3ίΡ302διενοεϊτο. παραιτούμενος δε Άρταβάνης εφαβχε δεϊβαι ΐδ

μη Μαρχέντιος εξ Άδραμητον πόλεως έπιβοη&ήβας τοις

έναντίοις, όπη ένταν&α έτνγχανεν ων, άνήχεβτα βφάς

§2 εργα έργάβηταΐ' άλλά Γόν&αριν χρηναι παντϊ τω

33 βτρατώ έπϊ τονς πολεμίους Ιέναι. χαι τά μεν πρώτα

έβουλενετο ες άδραμητον Ιων ί,ύν τοις επομενοις τω 2β

34 βαβιλέως ϋτρατώ άναμίγνυ69·αι. αμεινον δέ οΐ πολλά

διαλογιβαμένψ εδοζεν είναι Γόν&αριν έζ άν&ρώπων

άψανίβαντι βαβιλέα τε χαι Λιβϋην πραγμάτων άπαλ-

85Β527λάξαι δυβχόλων. άναβτρέψας ούν ές Καρχηδόνα τω

τυράννω άπήγγελλεν ότι δη βτρατεύματος αντώ πλείονος α

10—11 ού ξννενεγκόντες οοάά. θΐ βάά.] 8θηΙ>βη<1υιη ριιίο:

ο-δκ ένεγχόντες. οί. I 267, 8 || 12 άλλ' 70] άΙΙά Ρ || 13 τε νΡ\

οιη. Ο | όπίαω] όπόβω Ο || 15 άιενοείτο] βναηπϊΐ; ίη Ο | δε\

θν&ηαίΐ ίη Ο || 17 αφάς Ρ || 18 έργάβεται Ο | γόν&αριν ΤΠ τον

•γόν&αριν ΡΟ || 20 Ιπομένοις] μένοις βναηαϋ ίη Ο | 22 έξ άν-

&ράκιων] έξ ά~ω βναηηίί ίη Ο || 23—24 αραγμάτων—δυαχόλων~\

δνβχόΧων άπαλλάζαι πραγμάτων Ο
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επί τούς πολεμίους δεηβει. ό Παβιφίλω κοινολο- 36

γηβάμενος άπαντα μεν έ\οπλίβαι τον βτρατόν η&ελεν,

αυτός δε φυλακήν εν Καρχηδόνι χαταβτηβάμενος έπι

τους πολεμίους τω βτρατω έξ,ηγήβαβ&αι. πολλούς μεν 37

5 ουν ές ημέραν έκάβτην άνήρει, ές ους υποψία τινϊ και

λόγον ουκ έχούβΐ] έχρητο. τω δε Παβιφίλω έπέβτελ- 38

λεν, ον δη καταβτήβεβ&αι επί Καρχηδόνος φυλακή

έμελλε, τους Γραικούς απαντάς ούδεν ύπολογιβαμένω

κτεϊναι.

ίο χη'. Τά τε 'άλλα διοικηβάμενος, οπη οΐ έδόκει ώς

'άριβτα εχειν, τούς επιτηδείους έβτιάν εγνω, ώς ήμερα

τγι έπιούβη την εζοδον ποιηβόμενος. εν τε οίκηματι, 2

οΰ δη βτφάδες εν παρασκευή ηβαν έκ παλαιού τρεις,

την &οίνην έποίει. αυτός μεν ούν έπι βτιβάδος κατε- 3

ΐδ κλίνετο, ώς τό εΙκός, της πρώτης, έν%·α δη και Ι4&α-

νάβιός τε και 'Λρταβάνης ηβαν, των τε Γον&άριδι γνω

ρίμων τίνες, και Πέτρος Θράζ μεν γένος, δορυφόρος

δε Σολόμωνος γενόμενος πρότερον. έν άμφοτέραις δε 4

ταϊς αλλαις βτιβάβι Βανδίλων οΐ πρώτοί τε και άριβτοι

2ο ηβαν. Ίωάννην μέντοι, ος των Στότζα βταβιωτών 5

■ηρχε, Παβίφιλος Ιδία εΐβτία, καΐ των άλλων ε'καβτον,

οπη έκάβτω των Γον&άριδι επιτηδείων φίλον εδο%εν

είναι. Άρταβάνης τοίνυν ηνίκα έπι ταύτην δη την 6

%οίνην έκαλεϊτο, τούτον οΐ τον καιρόν έπιτηδείως

25 εχειν ές τον τού τυράννου φόνον οΐόμενος, τό βού- Β 628

λευμα έπιτελείν διενοεϊτο. ές Γρηγόριον ούν καΐ 7

3 χαταοτηοάμινος V] παραβττιβάμενος ΡΟ | 5 ημέραν ίκά-

βττ\ν νθ] ίχάοτην -ημέραν Ρ || 6—7 άπέατελίεν ΡΟ || 8 ουδέν ΡΟ

οΰδϊ V | ύπολογιβαμένω Ρ, ΰπολτ\ϊΒαμέν<ο Ο | 11 ίατιαν ίγνω

ίς τι άνέγνω Ο || 15 καΐ οπι. V || 17 #ρα£ ΡΟ || 21 έκαστοι; V "

εχαατος ΡΟ || 22 φίλον] ιηαΐίπι φίλος

Ρκοοοριυβ, βά. Η»ιιγ3γ. I. 35
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'4ρταβΙρην χαϊ δορυφόρους έτερους τρεις το πράγμα

έζενεγχών τούς μεν δορυφόρους ξΰν τοις %ίφεβιν έχε

ι Άοά λευβεν εΐ'βω γενέβ&αΐ' {αρχόντων γαρ έβτιωμένων

'όπιβ&εν εβτάναι τους δορυφόρους νόμος) εί'βω δε γε

νομένους έγχειρεΐν 'άφνω, ηνίκα αν ΰφίβι δοκη 6 χαιρος 5

ως μάλιβτα έπιτηδείως εχειν, πρώτόν τε τον ΆρταβΙρην

.η έργου εχεβ&αι. τω δε Γρηγορίω έπέβτελλε των Αρ

μενίων πολλούς τους μάλιβτα εντολμοτάτους άπολεζα-

μένω ές το Παλάτιον έπαγαγέβ&αι, τά ξίφη μόνα έν

χερβι φέροντας" (αλλω γαρ οΰδενΐ τούς τοις αρχουβιν ίο

έν πάλει επόμενους οπλίζεβ&αι %·έμις) τούτους τε έν

τω προβτώω άπολιπόντι εί'δω ξΰν τοις δορυφόροις

γενέβ&αι, χαϊ αυτών το μεν βούλευμα μηδενι έζειπείν,

τοβοϋτον δε είπείν μόνον, ώς ές τον Γόν&αριν ύπόπτως

έχοι, επί πονηρω τω Μρταβάνους ές την δοίνην αύτον ΐ5

9 κεχληκέναι' βούλεβ&αι τοίνυν εβτάναι μεν αύτούς παρά

τούς Γον&άριδος φύλακας, οΐπερ ένταϋ&α έπΐ φυλακΐ]

ετετάχατο, τον δε παίζειν δόκηόίν τινα παρεχόμενους

των μεν άβπίδων, άβπερ έκεΐνοι φέρουβιν, απτεβ&αι,

πάλλοντας δε αύτάς χαϊ άλλως κινοϋντας 'άνω χάτω κ

ες αεί βτρέφειν' θορύβου δε η κραυγής έντος γενο

μένης άραμένους τάς άβπίδας αύτάς βοη&εΐν δρόμο.

10 Μρταβάνης μεν ταύτα έπήγγελλεν , δ <ϊ£ Γρηγόριος

έπιτελη έποίει. ο τε ΆρταβΙρης έπενόει τάδε' των

Β 529 βελών τινα διελων δίχα τω καρπω της εύωνύμου χειρός η

1 άρτααείραν Ίαϊο βΐ ϊηΪΓα Ο || 7—8 άρμ,ενίων Ο \\ 8 εντοΧ-

μωτάτονς Ρ || 9 έπαγαγέο&αι ΎΡ] άγαγέο&αι Ο || 10 χερσίν Ο \

φΐροιταϊ 7Ρ] ϊχοντας Ο || 14 ΚΡ] τε Ο \ ώ« ές] ωστε Ο ||

15 πονηρω 00(1(1. | Άρταβάνονς] άρταβάνη Ο || 17 οΐπερ] ο/περ Ρ \\

18 τον 80πρβί| τονς οοάά. || 21 ατρέφει Ο || 22 αντάς] βοπββη-

άιιηι ρηίο: αντονς || 24 άρταοείρας Μο βί ίηίτα ρα88ίπι Ο
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έχέ&ετο κατά τάς τομάς μέχρι ες τον αγκώνα, ίμαδί

τε αυτά ες το ακριβές δφίγζας νπερ&ε το ταύτη τον

χιτωνίδκον μέρος έπέβαλλεν. έποίει δε ταντα, οπως, χι

ην τις αντω το ϊ,Ιφος έπανατεινάμενος έγχειρη παίειν,

5 μηδέν αντω δεινόν πεπον&έναι ζνμβαίη, προβεβλημένω

μεν την λαιάν χείρα, τον δε βιδήρον άποκανλιξομένον

έν τη ες το ζύλον έπιφορα καΐ τον δώματος αψαδ&αι

ονδαμη έχοντος, τοιαύτη μεν γνώμη Ι4ρταβ(ρης, ωδπερ

μοι έρρή&η, έποίει. τω δε Άρταβάνη έλεζεν ώδε ΐ2

ίο „Εγώ το μεν εγχείρημα όκνήβει ονδεμια νποβτήδεδ&αι

,,καί. ζίφει τωδε τον Γον&άριδος δώματος ψαύδειν

,,έλπίδα έχω, το δε έν&ένδε ονκ έχω είπεϊν, πότερα 6

,,&εός τω τνράννω χαλεπώς έχων ϊ,νγκατεργάδεταί μοι

,,τό τόλμημα τοντο, η" τινα εμην άμαρτάδα τιννύμενος

15 ,,ένταν&ά τε άπαντήδας εμπόδιος εΐη. ην τοίννν ονκ 13

„έν καιρίω πληγέντα τον τύραννον ί'δης, δν δη με τω

,,ξώρει τω εμώ μηδέν τι μελλήδας άπόκτεινον, οπως

,,μή προς αντον αΐκιξόμενος γνώμη τε τη δη ές την

,,πραί,ιν ώρμηκέναι εΙπών άΐδχιδτά τε αντός διαφ&αρείην

2ο ,,καί δε προβαπολεϊν άναγκαβΟ-είην άκούβιος.ίί τοδαϋτα 14

καϊ Άρταδίρης εΙπών %ύν τε Γρηγορίω και των δο-

ρνφόρων ένι παρά τάς δτιβάδας έλ&ών οπιδδεν Άρτα-

βάνον έδτήκει. οί δε λοιποί παρά τονς φύλακας μέ

νοντες τά δφίδιν έπηγγελμένα έποίονν.

1 μέχρις Ο | ιμάβι οοάά. || 2 νπερ&εν Ο || 3 έπέβαΧεν Ο ||

4 έγχειρεΐ ¥0 || 6 λαιάν ΡΟ] παίαιάν V || 7 ξίλον Ο || 9 έρρέ-

9-η Ο || 10 το μεν V] μεν Ρ ρ. πι. βί Ο, μεν το Ρ οοτι. || 12 έν&έν-

δεν Ο || 13 ξνγκατεργάαηται ΡΟ || 14 άμαρτάδα ΥΡ] άμαρτίαν Ο \\

15 ην] ει Ο || 16 τον τνραννον οτα. Ο \ δη Ηοββοη.] δέ οοάά. |

16—17 τω ξίψει οτα. Ο || 17 μεΐήσας Ο || 18 ές την] βνβ,ηιιβΓ&ί

ίη Ρ, Γβο. πι. βυρρίβίιιπι ββί || 19 ώρμηχέναι] κέναι θν&ηΐΐίΐ ίη Ρ\\

20 τοααντα] ααντα βναηυθΓαί ίη Ρ, γθο. πα. βιιρρίβίιιιη βδΐ; ||

23 είατήκει Ρ, ί βν&ηαίΐ ίη Ο | παρά] Γθρβίϋ Ο || 25 έπηγγελ-

35*
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1 5Β630 Ό μεν ονν 'Λρταβίρης, άρζαμένης που τής &ο(νης,

έργον έχεβ&αι διενοεΐτο, ήδη τε της τον άκινάχον

16 λαβής ήπτετο. άλλ' αντον δ Γρηγόριος διεκώλνβεν

έτι τον Γόν&αριν όλον εΙπών τη Αρμενίων φωνή εν

Ρ 304 αντώ είναι, οΰπω έκπεπωκότα τον οί'νον τι μέγα.

17 άνοιμώζας τοίννν Άρταβίρης, ,,ώ άνθρωπε," είπεν,

,,ώς χαλήν έχοντά με φνχήν ον δέον εν τω παρόντι

18 ,,κεκώλνχας" προϊόντος δε τον πότον, ήδη που χατα-

βεβρεγμένος 6 Γόν&αρις τοις δορνφόροις των βρώβεων

19 έδίδον, φιλοτιμία τινϊ χρώμενος. οΐ δη ταύτας λαβόν-

τες έβ&ίειν ήδη τον οΐχήματος Ιξω γενόμενοι έμελλον,

μόνων άπολελειμμένων παρά τον Γόν&αριν δορυφόρων

20 τριών, ώνπερ Ούλί&εος εις έτνγχανεν ων. έί,ήει δε και

ϋρταβίρης, ως των βρώβεων ξύν τοις έτέροις γενβό-

21 μένος, έντανϋ-ά τις αντώ γέγονεν έννοια μή τί οϊ

βπάβαβ&αι βονλομένω τον άκινάκην έμπόδιον εΐη.

22 έξω τοίννν γενόμενος έρρι-ψε μεν λά&ρα τον ξίφονς

την %·ήχην, γνμνόν τε αντο ΰπο μάλης λαβών προς

τής έπωμίδος κεκαλνμμένον παρά τον Γόν%·αριν έβε-

23 πήδηβεν, ώς κρνφα τι των άλλων έρων. οπερ 'Λρτα-

βάνης Ιδών τω τε &υμώ ζέων και τή τής αγωνίας

υπερβολή ές βα&εϊάν τινα έμπεβών μέριμναν, χινείν

τε την κεφαλήν ήρ%ατο και πολλάς άμείβειν τοϋ προβ-

ώπον χρόας, έν&ους τέ τις τω μεγέϋ·ει τής πράξεως

24 γεγενήβ&αι παντελώς έδοζεν. οπερ δ Πέτρος Ιδών

ξννήκε το ποιονμενον, ον μέντοι έξήνεγκεν ές των

μένα] ηγγελμένα βν&ηώί ϊη Ο || 2 τον νθ] οπι. Ρ || 4 ολον V] οπι.

ΡΟ | αρμενίων Ο || 4—5 έν αϋτω οπι. Ο || 5 αντώ 8θηρΒΪ] αντώνρ\

ίκπεπτωχότα Ο || 6 ό άρτααίρης Ρ | ειαεν] εΙπών Ο || 7 με 8ν»ηηϊ4

ίη Ο || 8 πον] ον βνωιυίί ίη Ο || 10 ταύτας] ταντα Ο || 12 μόνον 0\\

13 ωνπερ νΡ] ωαπερ Ο || 14 τοις οπι. Ο || 17 Ιρριψει» Ο || 18 υπό

μάλης] ύπ' άμάίης Ο | 19 χεκαΐνμμένον] κεκαλνμμένον Ο
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άλλων τινά, έπει αυτόν βαβιλεΐ ευνοϊχώς έχοντα λίαν Β 531

τ^ρεβκε τά πραββόμενα. τον δε Άρταβίρην , ίίγχιβτά 25

πη τον τυράννου έλ&όντα, των τις οίκετών ώβε, μικρόν

τε όπιβ&εν άποκεχωρηχότος κατενόηβε το ξίφος γνμ-

5 νόν άνέκραγέ τε, ,,τί τοϋτο, βέλτι0τεα; λέγων, ό μεν 26

ονν Γόν&αρις παρά των ωτων τό δεξιόν την χείρα

επιβαλών βτρέψας τε τό πρόβωπον ές αυτόν έβλεπεν.

Άρταβίρης δε αυτόν τω ξίφει μεταξύ έπαιβε και τοϋ 27

βρέγματος μοΐράν τινα ξϋν τοϊς δαχτνλοις άπέκοφε.

ίο Πέτρος δε άναβοηβας ένεκελενετο τω Άρταβίρη τον 28

άνοβιώτατον χτεΐνειν άν&ρώπων απάντων, άνα&ρώ- 29

όκοντα δε Γόν&αριν !Λρταβάνης Ιδών (βγγύ&ι γαρ

χατεκλίνετο) μάχαιραν άμφήκη βπαβάμενος, η οΐ παρά

τον μηρόν άπεκρέματο μεγάλη τις ονβα, ές την αριβτε-

ΐ5 ράν τοϋ τυράννου πλευράν άχρι ές την λαβήν ξύμ-

Λαβαν ωβας ένταϋ&α με&ηχε. και ος ουδέν τι ήββον 30

άνα&ορεΐν έπεχείρηβεν, άτε δε καιρίαν λαβών αύτον

επεβεν. δ μεν ούν Ουλί&εος τω Άρταβίρη τό ξίφος 31

ώς κατά χόρρης πατάξων έπηνεγκεν ό της κεφαλής

80 χείρα την άριβτεράν προβαλλόμενος της έννοιας της

αΰτοϋ έν τοις άναγκαιοτάτοις άπώνατο. τοΰ ξίφους 32

γάρ οι την άκμήν αποθεμένου έν ταϊς έπι της χειρός

των βελών έκτομαΐς, αυτός άπα&ής γεγονώς, έκτεινε

τον Ούλί&εον ονδενι πάνω. Πέτρος δε χαΐ Άρταβά- 33

25 νης, ό μεν τό Γον&άριδος ξίφος, ό ίε τό τοϋ Ονλι-

&έου πεπτωκότος άρπάδας, τών δορυφόρων τους λει-

2 ΊΊιβορΙι. I 215

3 ώαε] ωδι Ο || 5 τι βναηυίί ίη Ρ || 6 «αρά ΨΌ] περί Ρ \

τών ωτων το V] τον νώτον τον ΡΟ || 8 ίπαιβε] ϊπεαε Ο || 9 &πί-

κοψϊν VI 14 άπεχρέμ,ματο Ρ || 16 μεϋ-ηχεν Ρ || 18 ονν ΡΟ]ονα.. V]]

19 κόρρηϊ] χάρης Ρ \\ 21 αύτον βοήρεί] αντον οοάά.

ι
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34 παμένους αυτόν έκτειναν. γέγονε τοίννν, ως το είκ'ος,

Β532 Ρ30δ κραυγής τε χαι ταραχής μέγα τι χρήμα, αΐβ&όμενοι

τε ταύτης, οβοι των 'ΛρμενΙων παρά τους τοϋ τυράννου

φύλακας ΐβταντο, τάς άβπίδας εύ&ύς άνελόμενοι κατά

τά βφίβι Συγκείμενα επί τάς βτιβάδας έχώρονν δρόμω, ί

και τούς τε Βανδίλους ζύμπαντας τούς τε Γον&άρώι

επιτηδείους άνεϊλον, ούδενος βφίβιν άντιβτατοϋντοξ.

35 τότε Άρταβάνης τον Ά&ανάβιον έμαρτύρατο έπιμελεϊ-

β&αι των έν Παλατίω χρημάτων, οβα γάρ 'Λρεοβίνδφ

36 έλέλειπτο ένταϋ&α είναι, έπεϊ δε οΐ φύλακες την ίο

Γον&άριδος τελευτήν έμα&ον, %ννετάββοντο τοις Άρ-

μενίοις αύτίκα πολλοί, τής γάρ ΆρεοβΙνδου οΙκίας οι

πλείβτοι ήβαν. ξ,υμφρονήβαντες τοίνυν Ίονβτινιανον

37 άνεβόων καλλίνικον. η τε φωνή προϊοϋβα μεν εκ

πλή&ους άν&ρώπων, ε%αιβία δε ΰπερφυώς ονβα ίξ α

38 πάλιν έζικνείβ&αι τήν πολλήν Ι'βχυβεν. έν&ένδε οι

τω βαβιλεΐ ευνοϊκώς έχοντες έβπηδήβαντες ές των

βταβιωτών τάς οίκίας τούς μεν ΰπνον α'ιρονμένονς,

τούς δε 6ιτ(α, ενίους δε δαμβήβαντάς τε τω δέει και

39 απορία δεινή έχομένους εύ&ύς έκτειναν. έν τοις και »

Παβίφιλος ήν. Ιωάννης γάρ ί,ύν Βανδίλων τιβϊν ες

40 το ιερόν καταφεύγει, οϊς δή Άρταβάνης τά πιβτα

παραβχόμενος εν&Βν τε έζαναβτήβας ές Βνζάντιον

έπεμψε καϊ τήν πάλιν βαβιλει άναβωβάμενος διεφνλαζε.

23 Αιιοΐ. ΜβιοβΗ. Οοιη. 8,ά α. 547 (6)

3 αρμενίων Ο | παρά ΥΟ] περί Ρ \ τονς τοϋ V] τονς Ρ,

τοΰ Ο || 4 φνλαχες Ο \ κατά] καϊ Ο || 5 έχώρονν δρόμω] δρόμω

έχώρονν Ο || 9 παλατίω ΥΟ] τω παλατίω Ρ || 11—12 άρμενιοις Ο 1

18 αΙρονμένονςΡ || 19 δαμβήοαντες Ο || 23 Ιν9εν 7Ρ] έν»ίνδε 0\

24 άναοωαάμενος] άνααώβαο&αι V
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γέγονε δε δ τον τυράννου φόνος έκτη χαΐ τριαχοβτη 41

άπό τής τνραννίδος ήμέρα, ένατον και δέχατον έτος

Ίονβτινιανον βαβιλέως την αυτοκράτορα αρχήν έχοντος. ». 546/6

'Λρταβάνης τε έχ τον έργον τούτου κλέος 5Γ£ρΐ£-42Β633

5 βάλετο μέγα ες πάντας ανθρώπους, χαΐ Πρεϊέκτα μεν 43

εν&ύς η Άρεοβίνδον γυνή μεγάλοις αυτόν έδωρήβατο

χρήμαδι, βαβιλεύς δε βτρατηγόν αυτόν κατεβτήύατο

Λιβύης άπάβης. ον πολλω δε νβτερον Μρταβάνης 44

μεν έχρηζε βαβιλέως οπως αντόν ες Βνξάντιον μετα-

ιο πέμποιτο, βαβιλενς δ£ την δέηβιν έπιτελή έποιεϊτο.

χαΐ τον 'Άρταβάνην μεταπεμψάμενος , Ίωάννην τον 45

Πάππου άδελφόν Λιβύης βτρατηγον μόνον αντόν κατ-

εβτήβατο. ούτος Ιωάννης έπεί τάχιβτα έν Λιβύη έγέ- 46

νετο, Άντάλα τε χαΐ Μαυρουβίοις τοϊς έν Βυξαχίω ές

15 χείρας έλ&ων καϊ μάχη νικήβας των τε πολεμίων πολ

λούς έκτεινε και βημεϊα πάντα τα Σολόμωνος τούτονς

δη τούς βαρβάρονς άφελόμενος βαβιλεΐ έπεμψεν, άπερ

αντοϊ ληιβάμενοι έτυχον, ήνίχα Σολόμων έ% ανθρώπων

ήφάνιβτο. τούς δέ λοιπούς ώς άπωτάτω έί,ήλαβε της

2ο 'Ρωμαίων αρχής, χρόνφ δε ύβτερον οι Λευά&αι αύ&ις 4ϊ

βτρατω μεγάλω έκ των επί Τριπόλεως χωρίων ές Βν-

ζάκιον άφιχόμενοι τοις άμφι τον 'Λντάλαν £,ννέμιζαν.

ο'ιβπερ Ιωάννης νπαντιάβας ■ήϋβη&είς τε τη ζνμβολη 48

καϊ πολλούς των οΐ επομένων άποβαλών ές Λαρίβονς

25 φεύγει, καϊ τότε δή οι πολέμιοι μέχρι ές Καρχηδόνα 49

1 νΐοΐ Τοηη. ϋ,ά 8,. 546(2) || 11 οί. Αιιοΐ. Μ&γοθΙΙ. Οοπι. αά

&. 547 (6). Ιοηίαη. Εοπι. 385

2 ι'ννατον ΡΟ | καϊ] χαϊ Ο || 3 ϊχοντος οία. Ο [| 4—5 πεοιε-

βάλλετο Ρ || 5 ποένΐκτα V || 6 εν&νς ροβί γυνή ίΓ&ηΒροηϊί Ο ||

13 οΰτος δ Ο || 18 αντοϊ 70] αντον Ρ \\ 19 ίέ] Χϊ Ο || 20 ίί ΥΡ]

δϊ ον πολλώ Ο || 22 άψιχόμενος V || 25 δή οτα. Ο | μέχρις Ο
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ζύμπαντα χατα&εοντες τά έχεένβ χωρία άνηχεϋτα έργα

60 Λίβυας τους παραπεπτωκότας είργάβαντο. ού πολλω

Ρ 306 ύβτερον "Ιωάννης των βτρατιωτών τους περιγενο-

μενους άγείρας χαί Μαυρουβίονς άλλους τε χαϊ τους

Β 634 άμφι Κοντζίναν ες \υμμαχίαν έπαγαγόμενος τοις πο- 5

λεμίοις ες χείρας ηλ&ε χαί αυτούς έχ τον παραδόξου

61 έτρεψατο. 'ΡωμαΙοί τε αντοΐς φεύγουβι χόβμω ονδενι

επιβπόμενοι μοΐραν μεν αυτών πολλην εχτεινον, οί δε

52 λοιποί ί£ της Λιβύης τάς έβχατιάς διέφυγον. ούτω

τε Λιβύων τοις περιγενομένοις, όλίγοις τε χαί λίαν ίο

πτωχοϊς ούδιν, όψε χαί μόλις ηΰυχίαν τινά ζ,υνηνέχ&ί]

γενέδ&αι.

3 οί. ,ΓοΓά&η. Εομ. 386

1 τά βν&ηυϊΐ; ίη Ρ \ ανήκεστα ΐργα Γβρβίϋ Ο || 2 λίβνες 0\\

3 των νΡ] τονς Ο || 3—4 περιγινομένονς Ο || 5 κοντξίααν Ο |

έπαγόμενος Ο || 6 ηλ&εν Ρ || 8 έπισπώμενοι V \ ηολΧην οτα. Ο !

ϊκτειναν Ο || 12 Ροβΐ γενέα&αι. 1β£ΪηιιΐΒ ίη ΡΟ: τά μεν ουν ίν

Ιιβνη πράγματα (πραχ&ε'ντα Ο) τήδε ρωμαίων (ρωμαίοις Ο) έχκ-

ρηαεν. έγώ δε έπΐ τιόΧεμον τον γοτϋΊκον ειμί.

ϋΙ)Ν2ΑΐΡ20









 


